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Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 189691 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Nee OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Uitwerking Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 en verlening 

ontheffing voor experiment op basis van die verordening 
  
Advies  : 1. Instemmen met het convenant woonruimteverdeling en ter ondertekening 

voorleggen aan de betrokken partijen. 

2. Wethouder Wonen, de heer D.P. de Kruif mandateren om het convenant 

namens het college te tekenen. 

3. Vallei Wonen mandaat verlenen om te beschikken op verzoeken om een 

huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 5 van de 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 en om de leges hiervoor te 

innen. Dit volgens bijgevoegd concept opnemen in de mandaatregeling. 

4. Vallei Wonen ontheffing verlenen van de toewijzingscriteria in de 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 voor het Experiment: 

‘Toekomstgericht wonen, Vallei Wonen’ volgens bijgevoegd concept. 

5. Dit voorstel ter kennisname aan de raad zenden. 

 

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

21-08-2017 J. Aartssen B&O              

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
Kwaliteit & Advies  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   
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Inleiding 

Op 2 augustus 2017 treedt de Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 in werking. 

Om die reden is het wenselijk een nieuw convenant woonruimteverdeling met Vallei Wonen af 

te sluiten zodat dit aansluit bij de nieuwe verordening en bij het Convenant 

woonruimteverdeling regio Amersfoort, waarin de afspraken m.b.t. het woonruimte 

verdeelsysteem zijn vastgelegd. 

 

Centrale vraag 

1. Gaat u akkoord met de uitwerking van de Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 

middels het bijgevoegde Convenant Woonruimteverdeling gemeente Woudenberg - Vallei 

Wonen? 

2. Gaat u akkoord met het voorstel van Vallei Wonen: ‘Toekomstgericht wonen’ om 

doorstroming binnen de sociale woningmarkt te bevorderen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

1. Goede afspraken met Vallei Wonen over de taken en rollen binnen de woonruimteverdeling 

die aansluiten bij het regionale convenant waarin de afspraken staan m.b.t. het gezamenlijke 

woonruimteverdeelsysteem. 

2. Een betere doorstroming binnen de sociale woningmarkt.  

 

Kader 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2020 

Woonvisie 

Prestatieconvenant wonen 2017 t/m 2019 

 

Argumenten 

1. In het bijgevoegde ‘Convenant Woonruimteverdeling gemeente Woudenberg’ zijn de 

bevoegdheden vastgelegd die het college mandateert aan Vallei Wonen. Daarnaast zijn onder 

andere afspraken vastgelegd over de financiële consequenties van bepaalde afspraken en 

evaluatiemomenten.  

2. Vallei Wonen heeft de gegevens van haar huurders geanalyseerd. Haar conclusie is dat de 

doelgroep voor doorstroming groot genoeg is, waardoor specifieke doorstroommaatregelen ook 

kans van slagen hebben.  

Met het experiment ‘Toekomst gericht wonen’, wil Vallei Wonen huurders boven de 60 jaar die 

in een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers wonen of in een maisonnette of 

bovenwoning zonder lift, verleiden tot een verhuizing naar een woning die beter past bij hun 

levensfase. Hiervoor zijn een aantal complexen aangewezen. Dit willen zij doen door hen 

voorrang te geven op andere woningzoekenden. Deze mensen kunnen tevens in aanmerking 

komen voor een huurkorting tot maximaal € 150 indien de nieuwe woning duurder is dan de 

oude. 

De doorstroming op de woningmarkt is al een aantal jaren een aandachtspunt. Dit voorstel lijkt 

een goede aanzet om de stroom op gang te brengen.  

 

Duurzaamheid 

Dit advies draagt bij aan duurzaamheid, op het gebied van: 

• Mens: passende woonruimte draagt bij aan het welzijn van mensen. Als meer mensen 

passende woonruimte vinden draagt dit bij aan hun eigen welzijn en tevens aan het algemene 

welzijn van onze inwoners. 

• Markt: doorstroming op de woningmarkt in combinatie met passende toewijzing zorgt 

voor efficiënt gebruik van de huidige voorraad. 

 

Draagvlak 

1. Het convenant is samen met Vallei Wonen opgesteld.  

2. Vallei Wonen heeft het Experimenteer voorstel afgestemd met de 

Huurdersbelangenvereniging Woudenberg.  
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Beoogd resultaat (hoe) 

1. Voor het convenant zijn geen indicatoren te benoemen. 

2. Het aantal mensen dat op deze wijze van woning wisselt en de realisatie van de 

doorstroomketens. 

 

Financiële consequenties 

Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 

toelichting nodig. 

 

Aanpak/uitvoering 

Vallei Wonen ontheffing verlenen van de toewijzingsregels in de huisvestingsverordening voor 

het experiment: Toekomstgericht Wonen.  

 

Conclusie 

Wij adviseren u de afspraken m.b.t. de woonruimteverdeling vast te leggen zoals opgenomen 

in bijgevoegd in een conceptconvenant. 

Verder adviseren wij u Vallei Wonen ontheffing te verlenen voor het experiment Toekomst 

gericht wonen.  

 

Communicatie 

Niet zelf communiceren maar wel de sociale media dit Vallei Wonen gebruikt retweeten danwel 

delen.  

 

Bijlage(n) 

Concept convenant 

Concepttekst mandaten 

Voorstel Toekomst gericht wonen, Vallei Wonen 

Concept ontheffing  experiment 
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