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Geachte mevrouw Van Rijn, 

 

Wij ontvingen uw voorstel Toekomst gericht wonen, Vallei Wonen waarin u beschrijft 

welke maatregelen Vallei Wonen wil nemen om de doorstroming in de sociale 

woningmarkt te verbeteren.  

 

Ontheffing 

Met deze brief verlenen wij u ontheffing van de toewijzingscriteria in de 

Huisvestingsverordening Woudenberg 2017- 2020 voor het experiment: 

 

Toekomstgericht wonen, Vallei Wonen  

 

zoals bij deze ontheffing is gevoegd. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze 

ontheffing. 

 

Deze ontheffing wordt verleend op grond van artikel 15 van de Huisvestingsverordening 

Woudenberg 2017 – 2020.  

 

Deze ontheffing is geldig van 1 november 2017 tot 1 november 2019. 

 

Voorwaarden 

1. Het experiment dient te worden uitgevoerd zoals in de bijlage omschreven.  

2. De tussenevaluatie van september 2018 dient binnen 1 maand na afronding, maar 

uiterlijk 15 november 2018 aan het college te worden toegezonden. 

3. De evaluatie van november 2019 dient binnen 1 maand na afronding, maar uiterlijk  

15 januari 2020 aan het college te worden toegezonden. 

 

Overwegingen 

Dit experiment om de doorstroming te bevorderen is een uitwerking van afspraken 

nummer 29 en 30 van de prestatieafspraken 2017-2018. Daarmee past het binnen het 
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volkshuisvestelijke beleid en de afspraken die tussen Vallei Wonen en de gemeente zijn 

gemaakt.  

 

Mocht dit experiment aanleiding zijn tot het aanpassen van het toewijzingsbeleid dan 

gaan gemeente en Vallei Wonen hierover in gesprek. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

 

drs S.M.T. van der Marck T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

 

 

Als u dit besluit onterecht vindt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit, een 

bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt het bezwaarschrift sturen naar 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA 
Woudenberg. 

Zodra u het bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Er moet 
wel sprake zijn van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Dit verzoek kunt u sturen aan de 
rechtbank in Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, telefoonnummer. 030-2233000. 
U bent op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht griffierecht verschuldigd aan de 
rechtbank. 

 


