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Inleiding 

In 2017 is de huisvestingsverordening in de gemeente Woudenberg aangenomen en in werking 

getreden. Een huisvestingsverordening moet na vier jaar worden herzien. In juli 2021 is de 

looptijd van de huidige huisvestingsverordening verlengd met een jaar tot 1 juli 2022. De 

aanleiding hiervoor was dat er eind 2021/begin 2022 binnen de regio Amersfoort gestart is 

met een proces van regionale harmonisatie en vernieuwing van de (regionale) 

woningtoewijzing.  

 

De sociale huurwoningen van corporaties in de regio Amersfoort1 worden sinds 2014 

aangeboden via het regionale verdeelsysteem WoningNet Regio Eemvallei. Ten gunste van de 

woningzoekenden zijn de gemeenten en woningcorporaties gaan werken aan de verdere 

inhoudelijke afstemming van het woonruimteverdeelbeleid. Daarnaast willen de gemeenten en 

woningcorporaties werken aan een betere doorstroming binnen de sociale woningvoorraad en 

vanuit voorzieningen voor tijdelijke opvang. Dit leidt tot aanpassingen (harmonisatie) van 

enkele bestaande regels en de introductie van enkele nieuwe woonruimteverdeelregels die met 

deze wijziging geborgd worden in de Huisvestingsverordening. Deze zijn vastgesteld in het 

Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort (BORW). Over andere 

harmonisatiemogelijkheden wordt nog nagedacht, zoals de urgentieregels.  

 

Om deze nieuwe regels in werking te kunnen laten treden en te borgen dient de bestaande 

Huisvestingsverordening op diverse punten te worden gewijzigd. Naast bovenstaande regionale 

harmonisaties en wijzigingen brengen we verschillende technische wijzigingen aan die de 

Huisvestingsverordening verduidelijken, beleidsinhoudelijk hebben deze wijzigingen geen 

consequenties. De voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in een nieuwe verordeningstekst 

(bijlage A). De argumentatie voor de wijzigingen zijn uitgewerkt in bijlage B. 

 

Centrale vraag 

Stemt u in met de Huisvestingsverordening Woudenberg 2022 – 2026? En gaat u akkoord om 

middels bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit de raad voor te stellen om de 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2022 – 2026 vast te stellen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Kader 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Maatschappelijke participatie 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Coronavirus 

Niet van toepassing 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 
Financiële consequenties                        

Niet van toepassing 

 

 
1  Bestaande uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. 
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Aanpak/uitvoering 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Conclusie 

De raad, middels bijgevoegde raadvoorstel en raadsbesluit, verzoeken om de 

Huisvestingsverordering Woudenberg 2022 – 2026 vast te stellen.  

 

Communicatie 

Zie raadsvoorstel (bijlage D) 

 

Bijlage(n) 

A.  Huisvestingsverordening Woudenberg 2022-2026;  

B.  Argumentatie en kanttekeningen per beleidsharmonisatie of nieuwe maatregel; 

C.  Onderbouwing Huisvestingsverordening: memo Schaarste in de sociale huur 

Woudenberg (RIGO Research en Advies, dd. 21 april 2022); 

D.  Raadsvoorstel; 

E. Raadsbesluit. 

  

 

 


