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Onderwerp • Verzoek tot verlenging ontheffing - experiment ToekomstgerichtWonen
Advies : - Instemmen met het verzoek tot verlenging van de ontheffingtoewijzingscriteria Huisvestingsverordening in het kader van hetexperiment Toekomstgericht wonen .De beleidsadviseur Wonen deze afspraak , per e -mail, richting ValleiWonen te laten bevestigen .
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blad 2 van 2Verzoek tot verlenging ontheffing - experiment ToekomstgerichtWonen
InleidingOp 22 augustus 2017 heeft de gemeente aan ValleiWonen ontheffing verleend van detoewijzingscriteria in de Huisvestingsverordening Woudenberg 2017 - 2020 voor hetexperiment ToekomstgerichtWonen . Deze ontheffing is geldig tot 1 november 2019.
Centrale vraagBent u bereid ontheffing te verlenen zodat er een effectievere vorm voor het experimentToekomstgericht Wonen gerealiseerd kan worden ?
Beoogd resultaat (wat)Met het experiment Toekomstgericht Wonen krijgen huurders van 60 jaar en ouder demogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te verhuizen van een groteeengezinswoning ( 3 slaapkamers) naar een kleinere woning . Het experimentToekomstgerichtWonen heeft als doel om beweging in de Woudenbergsehuurwoningmarkt te realiseren .
Kader
Huisvestingsverordening Woudenberg 2017 - 2020Woonvisie 2019 +
ArgumentenUit de evaluatie van het experiment ToekomstgerichtWonen is naar voren gekomen dathet doorstromingseffect van de pilot niet groot is . Er zijn niet of nauwelijks langereverhuisbewegingen ontstaan binnen Woudenberg en vrijkomende woningen werdenvaak betrokken door woningzoekenden elders uit de regio of verder .
Omdat het bevorderen van doorstroming een belangrijk beleidsdoel van Vallei Wonen ende gemeente Woudenberg is willen wij dit experiment, onder andere voorwaarden , voortzetten . Op dit moment wordt er onderzocht welke voorwaarden er aangepast dienen teworden om een groter effect te bereiken . Om dit in kaart te brengen heeft ValleiWoneneen verzoek tot verlenging van de ontheffing neerlegt tot 1 juli 2020 .
Duurzaamheld en InclusieMet het experiment ToekomstgerichtWonen wordt er gewerkt aan doorstroming binnende huurwoningmarkt in de gemeente Woudenberg . Samen met Vallei Wonen streven wijnaar het feit dat elke huurder woont in een woning die past bij zijn /haar (toekomstige)levensfase .
Beoogd resultaat (hoe )Door het experiment ToekomstgerichtWonen verder uit te werken kan er doorstrominggerealiseerd worden in de Woudenbergse woningmarkt.
Aanpak / uitvoeringN . V . T .
ConclusieDoor het verlenen van ontheffing kan Vallei Wonen , samen met de HBVW en degemeente , op zoek naar een meer effectieve manier zodat er meer resultaat qua
doorstroming gerealiseerd kan worden .
CommunicatieN . V . T .
Bijlage ( n )


