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Notitie 
 
Van:   Werkgroep Woonruimteverdeling 

Ivo Brans, Philip Kroon, Martine van der Plas en Monique van Tuyl  
Aan:   GOHD 
Kopie:  RBO, BWD 
Betreft:  aantal inschrijvingen n.a.v. behoud woonduur in 2020 
Datum:  27 oktober 2020 
 
 
Beste leden van het GOHD, beste leden van de huurdersadviesraden, 
 
Eind vorig jaar hebben wij, Martine van der Plas en Monique van Tuyl, met u gesproken over de 
aanpassing van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem (Woningnet WRB) in de regio Drechtsteden. 
Een belangrijk onderdeel was de communicatie: het informeren van potentiele woningzoekenden 
over de mogelijkheid om zich in 2020 in te schrijven met behoud van woonduur. Deze woonduur 
wordt in WRB omgezet naar een gecorrigeerde inschrijfdatum. Op uw website, de websites van de 
huurdersorganisaties, de corporaties en Woonkeus is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Evenals 
de informatieve artikelen in de wekelijkse huis-aan-huiskrantjes in de regio. 
 
Hoogste tijd om u een terugkoppeling hierover te geven. Kwamen er vragen naar aanleiding van het 
artikel? Heeft de actie geleid tot extra inschrijvingen? En hebben deze nieuw ingeschrevenen een 
lange woonduur? 
 
Vragen van woningzoekenden 
Woningnet heeft aangegeven geen speciale vragen gekregen te hebben over het informatieve artikel 
op de website van Woonkeus. Bij corporaties leidde deze actie ook niet tot meer telefoontjes. 
 
Inschrijvingen 
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In bovenstaande grafiek is een duidelijke stijging te zien van nieuwe inschrijvingen in de maand 
februari 2020.  
 

 
Deze grafiek laat zien de stijging van het aantal nieuwe inschrijving voornamelijk regionale 
woningzoekenden zijn.  
 
In de BI-tool van WRB kan er geen selectie gemaakt worden op gecorrigeerde inschrijfdatum. Om 
deze reden is het niet bekend of de, met name in februari 2020, nieuw ingeschreven 
woningzoekenden ook daadwerkelijk een langere woonduur hebben.  
 
Herhaling artikel 
In week 42 is er nogmaals een artikel in de wekelijkse huis-aan-huiskrantjes geplaatst over de 
mogelijkheid tot inschrijven met behoud van woonduur in 2020. Dit artikel wordt in week 46 
nogmaals herhaald.  
Ivo Brans, de regiocoördinator van Woonkeus, zal dit artikel naar u mailen. Misschien dat u dit artikel 
ook op uw site nog een keer wilt plaatsen? 
 
 


