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Bestuurlijke tafel wonen regio Haaglanden

t.a.v. de voorzitter,                  

P/a Postbus 15  

2700 AA ZOETERMEER

Onderwerp

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling sociale woningbouw regio

Haaglanden Zuid-Holland

Geachte heer,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dicht bij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Hierbij informeren wij u over ons besluit van 28 juni 2022 tot wijziging van de

Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland. Deze wijziging

treedt per 1 juli 2022 in werking en de subsidieregeling zal op 15 september 2022

worden opengesteld voor aanvragen. In de tussentijd willen wij de gemeenten in uw

regio, die dit willen, gelegenheid bieden tot ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding van

hun eventuele subsidieaanvraag. 

Het wijzigingsbesluit heeft tot doel om de subsidieregeling en voorwaarden daarvan

gerichter te laten aansluiten bij de doelstellingen van het in en met de regio

ondertekende Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in

Haaglanden –  de eerste stap 2021-2030’. Met de wijziging wordt tegemoetgekomen aan

het spreidingsdoel en de conclusie daarover van het Tussenakkoord, door twee

elementen aan te passen: 

 Als weigeringsgrond voor aanvragen is toegevoegd dat in 2022 slechts verleend

wordt als de aanvrager het Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide

woningmarkt in Haaglanden – de eerste stap 2021-2030’ heeft ondertekend.

 In het geval van gelijktijdig inkomende aanvragen of bereiken van het

subsidieplafond is een rangorde van behandeling van aanvragen opgenomen. 

Omdat het subsidieplafond voor 2022 aanmerkelijk lager is dan vorige periode 2021 zijn

ook enkele meer praktische zaken van de regeling aangepast. Het betreft het feit dat dit

jaar één aanvraag kan worden ingediend, het maximum- en minimumbedrag van de

aanvraag en de openstelling van de aanvraagperiode. Kortheidshalve verwijzen wij u

daarvoor naar het wijzigingsbesluit en de toelichting daarop. 

http://www.zuid-holland.nl/
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Wij zien er naar uit dat gemeenten aanvragen zullen indienen voor de Subsidieregeling

sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, zodat de beschikbare

subsidiemiddelen dit jaar volledig kunnen worden benut. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Wijzigingsbesluit Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, juni 2022


