
Convenant Woonruimteverdeling gemeente Woudenberg. 
 

Ondergetekenden: 

1. De gemeente Woudenberg ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer D.P. de Kruif,  portefeuillehouder wonen, hierna te noemen ‘de 

gemeente’. 

2. Vallei Wonen, gevestigd te Woudenberg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer M.E.J. Meulen directeur-bestuurder Vallei Wonen  hierna te noemen 

‘Vallei Wonen’. 

 

Overwegende dat: 

- Woningcorporaties en gemeenten op grond van het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Huisvestingswet onderscheiden 

verantwoordelijkheden hebben op het terrein van de volkshuisvesting; 

- uitgaande van deze onderscheiden verantwoordelijkheden, tussen de 

gemeente en Vallei Wonen wordt samengewerkt op het terrein van de 

woonruimteverdeling; 

- Vallei Wonen, op grond van artikel 6.2 van de Huisvestingsverordening 

Woudenberg 2017-2021 (verder Huisvestingsverordening) gemandateerd is 

voor de uitvoering van de woonruimteverdeling,  voor wat betreft woningen 

die in eigendom zijn c.q. beheerd worden door c.q. die op verzoek van een 

andere corporatie of particuliere verhuurder worden toegewezen door Vallei 

Wonen. 

- de gemeente haar praktische bemoeienis met de woonruimteverdeling beperkt 

tot het vaststellen van de kaders en regelgeving voor de woonruimteverdeling 

in een huisvestingsverordening en de toetsing van de door Vallei Wonen op 

basis van dit convenant geleverde prestaties aan deze regelgeving. 

- het gewenst is dat de gemeente één centraal systeem kent voor de aanbieding 

en toewijzing van alle huurwoningen zoals bedoeld in de 

Huisvestingsverordening, ongeacht wie de eigenaar is van de betrokken 

woning. In artikel 7 van de Huisvestingsverordening is vastgelegd dat 

woningcorporaties hiervoor zorgdragen. 

- naast dit lokale convenant het Convenant Woonruimteverdeling Regio 

Amersfoort is afgesloten.  

 

Zijn het volgende overeengekomen: 

I Taakverdeling op hoofdlijnen 

Artikel 1 

1. De gemeente legt de regelgeving voor de verdeling van de woonruimte vast in 

de Huisvestingsverordening voor zover de gemeente hierop wil/kan sturen.  

2. Vallei Wonen draagt zorg voor de uitvoering van de woonruimteverdeling, voor 

zover dit in de verordening is vastgelegd, in Woudenberg. 

3. De gemeente, middels de Huisvestingsverordening, verplicht Vallei Wonen, 

voor zover van toepassing, om de door haar toe te wijzen woningen toe te 

wijzen op basis van de in de Huisvestingsverordening vastgestelde 

voorwaarden en criteria. 

4. Vallei Wonen verdeelt al haar voor de verhuur ter beschikkingkomende 

woningen onder de huurprijsgrens als aangegeven in de 

Huisvestingsverordening, voor zover deze van toepassing is, en verricht 

daartoe alle uitvoerende handelingen, met inachtneming van de in dit 

convenant gemaakte afspraken. 

5. Vallei Wonen is bevoegd om de hardheidsclausule toe te passen zoals  

opgenomen in artikel 6.1 van de Huisvestingsverordening  voor zover het de 

uitoefening van de in dit convenant opgenomen gemandateerde bevoegdheden 

betreft. 

 

  



II Nadere uitwerking taken 

Artikel 2 Urgentie aanvragen 

1. Vallei Wonen draagt zorg voor het verstrekken van informatie aan de 

woningzoekende over het aanvragen en criteria van het verkrijgen van 

urgenties. 

 

Artikel 3 Huisvestingsvergunning  

1. Woningzoekenden die een woning accepteren vallend onder het regime van de 

huisvestingsverordening dienen voor het in gebruik nemen daarvan te 

beschikken over een huisvestingsvergunning van de gemeente Woudenberg 

zoals bedoeld in  artikel 2 van de Huisvestingsverordening. 

2. Vallei Wonen draagt zorg voor de toetsing aan de criteria welke van 

toepassing zijn voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als 

bedoeld in artikel 4.2  van de Huisvestingsverordening voor zover het 

woningen betreft die in eigendom zijn van c.q. worden toegewezen door Vallei 

Wonen. 

3. Vallei Wonen draagt zorg voor de verlening, danwel weigering van een 

huisvestingsvergunning  als bedoeld in artikel 5 van de 

Huisvestingsverordening voor zover het woningen betreft die in eigendom zijn 

c.q. worden toegewezen door Vallei Wonen. 

4. Vallei Wonen is gerechtigd de leges voor een huisvestingsvergunning te innen 

conform de legesverordening van de gemeente. De gemeente ziet af van de 

opbrengst van de legesheffing. Vallei Wonen neemt deze kosten op in de 

eenmalige administratiekosten. 

 

Artikel 4 Evaluatie en aanpassing 

Naar aanleiding van de woningnetrapportage over de woonruimteverdeling 

vindt er jaarlijks overleg plaats tussen Vallei Wonen en de gemeente over het 

stelsel van woonruimteverdeling. Deze evaluatie kan aanleiding zijn tot 

aanpassing van het stelsel.  

 

Vast onderdeel van de evaluatie zijn: 

a.  De kwaliteit en toegankelijkheid van de gebruikte media waarmee  

 woningzoekenden worden geïnformeerd en waarin de advertenties  

 worden geplaatst. 

b.  de hoogte van de eigen bijdrage voor inschrijving en urgentie. 

c.  de werking van het woonruimteverdelingbeleid. 

 Indien een eventuele aanpassing van het stelsel van woonruimteverdeling 

financiële gevolgen heeft, zullen Vallei Wonen en de gemeente afspraken 

maken over de verdeling van deze kosten. 

 

Artikel 5 Duur en opzegging van het convenant 

1. Dit convenant wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar ingaande op de 

datum van ondertekening  en eindigend op het moment dat de 

Huisvestingsverordening eindigt. 

2. Dit convenant eindigt door de schriftelijke opzegging door Vallei Wonen of de 

gemeente. Schriftelijke opzegging dient ten minste 12 maanden voor de 

datum van beëindiging te geschieden door mededeling aan de andere partij bij 

gedagtekend en aangetekend schrijven. Tussentijdse beëindiging van het 

convenant is alleen mogelijk met wederzijdse instemming. 

3. Opzegging van dit convenant vindt niet plaats dan na overleg met de 

betrokken partij. Bij het aangetekend schrijven als bedoeld in lid 2 van dit 

artikel is een verslag van dit overleg gevoegd, waarin de visies van de 

betrokken partijen zijn weergegeven. 

4. In afwijking van de voorgaande leden worden bepalingen die in strijd zijn met 

de wet buiten toepassing gelaten. 



5. Indien Vallei Wonen als gevolg van de beëindiging of opzegging van dit 

convenant haar werkzaamheden als uitvoerder van de woonruimteverdeling 

beëindigt, zal zij aan de gemeente een actueel bestand met de gegevens van 

de actieve woningzoekenden overdragen. 

6. Indien dit convenant, met wederzijdse instemming, tussentijds wordt 

beëindigd draagt iedere partij haar eigen kosten, tenzij in overleg tot een 

andere regeling wordt besloten.  

 

Artikel 6 Aanpassing van de Huisvestingsverordening en het convenant  

Tussen de gemeente en Vallei Wonen is afgesproken dat met de 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2021 en dit convenant gedurende 

twee jaar ervaring zal worden opgedaan die in het voorjaar van 2019 zal 

worden geëvalueerd. De uitkomsten hiervan kunnen aanleiding zijn om in 

gezamenlijk overleg tot aanpassing van de huisvestingsverordening en/of dit 

convenant te komen. Indien aanpassing van de huisvestingsverordening en/of 

dit convenant en/of het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort 

ertoe leidt dat er kosten worden gemaakt door Vallei Wonen en/of de 

gemeente worden tijdens de evaluatie afspraken gemaakt over de 

kostenverdeling. Deze afspraken kunnen inhouden dat de partij die om de 

aanpassing verzocht heeft de met deze aanpassing samenhangende kosten 

betaald, of dat de afspraak wordt gemaakt dat de met de aanpassing 

samenhangende kosten 50%-50% door beide partijen worden betaald. 

 

Artikel 7 Verhouding Regionaal Convenant en Lokaal Convenant 

Naast dit Convenant Woonruimteverdeling Woudenberg is het Convenant 

Woonruimteverdeling regio Amersfoort afgesloten. Deze twee convenanten 

staan niet los van elkaar. Er is sprake van aanvullende lokale afspraken ten 

opzichte van de regionale afspraken. Mocht er sprake zijn van overlap of 

strijdigheid van de afspraken in deze beide convenanten, nu of in de 

toekomst, dan gaan de afspraken in het regionale convenant voor en het 

lokale convenant is daarmee volgend. 

 

 

Artikel 8 Geschillen 

Partijen zullen geschillen die voortvloeien uit dit convenant zoveel als mogelijk 

in onderling overleg trachten op te lossen. Indien een geschil niet binnen 

redelijk termijn in overleg wordt opgelost, kan door één van de partijen 

mediation worden ingeroepen. De keuze voor de mediator wordt door de 

partijen gezamenlijk gemaakt.  

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Woudenberg op …………… 

 

 

 

Gemeente Woudenberg   Vallei Wonen      

namens deze,     namens deze, 

 

 

 

 

 

D.P. de Kruif      M.E.J. Meulen 

wethouder Wonen    directeur-bestuurder  


