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Bijiage(n) Geen 
Onderwerp Beantwoording van informatieve vraag van de HAP - 2 0x1 222 

over de wachtlijsten woningzoekenden 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 oktober jl. ontvingen wij een informatieve vraag van de fractie van de HAP over de 
wachtlijsten van woningzoekenden. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag: i. v. m. de sessie actualisatie woonruimteverdeling wil mijn fractie voor die tijd graag de 
actuele sfand van de wachtlijsten van sociale huurwoningen per kern in Haarlemmermeer 
ontvangen. 

Antwoord: Wij beschikken over veel gegevens van de woningzoekenden, maar daarin wordt 
geen onderscheid gemaakt naar alle kernen, maar wel naar Hoofddorp, Nieuw-Vennep, 
Badhoevedorp, Zwanenburg, Lisserbroek en overige kernen. Dat onderscheid zullen wij dan 
ook aanhouden. In een aanbodmodel zijn er geen wachtlijsten, maar wel ingeschreven 
woningzoekenden. Per 31-12-201 1 waren die aantallen als volgt: 

Herkomst ingeschreven woningzoekenden 
Hoofddorp 121 57 
Nieuw-Vennep 3529 
Bad hoevedorp 1979 
Zwanenburg 1249 
Lisserbroek 322 
Overige kernen 191 8 
Totaal 21 154 

Reëler zijn de aantallen woningzoekenden, die in het jaar 201 1 op woningen gereageerd 
hebben. 
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Herkomst acfieve woningzoekenden 
Hoofddorp 2359 
Nieuw-Vennep 574 
Bad hoevedorp 207 
Zwanenburg 172 
Lisserbroek 34 
Overige kernen 275 
Totaal 362 1 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

en en Recreatie 


