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Inleiding 
In 2014 is Woudenberg overgegaan tot regionale woonruimteverdeling in de regio 
Amersfoort via WoningNet. Het RIGO-rapport 'Evaluatie WoningNet regio Eemvallei' 
geeft een evaluatie van de regionale woonruimteverdeling van de afgelopen twee jaar 
en is in regionaal verband besproken. Het rapport geeft een positief beeld voor zowel de 
woningzoekende, de corporaties als de gemeenten. In het rapport worden enkele 
aanbevelingen gedaan, waarover de deelnemende gemeenten een standpunt moeten 
innemen. Het rapport, dat in juni 2017 in Leusden aan de raadsleden is gepresenteerd, 
en het regionale advies over het informeren van de gemeenteraden zijn bijgevoegd. 

Centrale vraag 
In het rapport worden enkele aanbevelingen en voorstellen gedaan, waarover de 
deelnemende gemeenten een standpunt moeten innemen. 

Beoogd resultaat (wat) 
Het doel van de Evaluatie en de aanbevelingen is een goed beeld te krijgen van de 
werking en waar mogelijk deze nog te verbeteren voor de doelgroep en de gemeenten. 
Door in te stemmen met de geformuleerde adviezen kunnen de woningzoekenden nog 
beter geholpen worden. 

Kader 
Het advies is in lijn met eerdere keuzes en afspraken en past binnen bestaand beleid en 
regelgeving. 

Argumenten 

1. Kennisnemen van het RIGO-rapport Evaluatie WoningNet Regio Eemvallei 

Het rapport geeft een positief beeld van de woonruimteverdeling in de regio Eemvallei 
via WoningNet. Het rapport laat ook de lokale verschillen zien die er binnen de regio zijn 
voor lokaal maatwerk bij de toewijzing. De woningzoekenden zijn tevreden met het 
systeem en ervaren het als een verbetering. Dat geldt ook voor de corporaties en de 
gemeenten zelf. 

Belangrijk aspect voor de woningzoekenden is dat zij een beter beeld hebben gekregen 
van het aanbod van woningen, en dat de wachttijden niet langer zijn geworden, maar 
veelal korter. Woningzoekenden komen door de ruimere keuzemogelijkheden eerder aan 
een woning. Dat geldt volgens het rapport in Woudenberg zelfs voor alle 
leeftijdsgroepen. 

Het rapport laat ook zien dat er sinds de invoering geen verdringing plaatsvindt van 
lokale woningzoekenden door instroom van buiten de gemeente. Nog steeds wordt iets 
meer dan de helft (52%) van alle vrijgekomen woningen in Woudenberg toegewezen 
aan lokaal woningzoekenden. De verwachting is dat dit de komende jaren ook zo blijft. 
Wij hebben ruim voldoende sociale huurwoningen opgenomen in het bouwprogramma 
voor de komende jaren om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. 

2. Instemmen met het advies om in regioverband gezamenlijk regionale 
volkshuisvestingsdoelstellingen te formuleren. 

Omdat woningzoekenden nu in de gehele regio naar woonruimte kunnen zoeken, en ook 
de woningbouwafspraken in regionaal verband worden afgestemd, is het zinvol om in 
het licht van de regionale woonruimteverdeling een gezamenlijke visie te formuleren. 
Daarin kunnen regionale volkshuisvestingsdoelen in relatie tot de toewijzing van sociale 
huurwoningen worden opgenomen. De lokale doelstellingen en woonvisies blijven 
gewoon bestaan en blijven leidend. 
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3. Overleg aangaan met Vallei Wonen over eventuele meerwaarde om tot 
gedeeltelijke loting over te gaan. 

Sommige gemeenten in de regio wijzen een deel van de vrijgekomen woningen toe via 
loting. Hierdoor hebben woningzoekenden met een korte inschrijfduur, zoals jongeren 
en starters, meer kans op een woning. Woudenberg doet dat (nog) niet. Vanuit de 
corporatie en de huurders is wel een signaal ontvangen dat loten nuttig kan zijn, maar 
de noodzaak is nog niet specifiek met hen besproken. Wij gaan het overleg aan met 
Vallei Wonen over de eventuele meerwaarde om tot gedeeltelijke loting over te gaan. 

4. Instemmen met een onderzoek naar voor- en nadelen van regionale urgentie. 

RIGO adviseert regionale urgentie te onderzoeken. Onderzoek naar voor- en nadelen 
kan op zich geen kwaad, maar de gemeente Woudenberg heeft zeker geen direct belang 
bij regionale urgentie. Bij een regionaal geldende urgentie krijgen alle urgenten uit de 
regio in de hele regio urgentie en zouden dus ook bij ons voorrang kunnen krijgen. Het 
doel is echter vooral tot enige afstemming en uniformering te komen waar het algemene 
regels en voorwaarden betreft die, lokaal verder niet inhoudelijk verschillen. Daarbij 
gaat het dus niet om lokaal maatwerk, waar juist wel verschillen beoogd zijn. Ook de 
uitvoering van de urgentieregeling door een externe partij zou gezamenlijk bij dezelfde 
partij kunnen worden ondergebracht. Dit wordt ook meegenomen in het onderzoek. 
Daarom kunnen we instemmen met dit advies. 

5. Instemmen met het verlengen van de overgangsregeling met twee jaar en dit 
uiterlijk 7 november doorgeven aan bureau Regio Amersfoort 

Het voorstel is om de overgangsregeling met twee jaar te verlengen, omdat het anders 
nadelig kan uitpakken voor woningzoekenden die al langer ingeschreven staan, maar 
nog geen andere woonruimte hebben gevonden. Daartegen hebben wij geen bezwaar. 
Het is zelfs gunstig voor de eigen inwoners en de lokale woningzoekenden, die relatief 
vaak van deze regeling gebruik hebben gemaakt en daardoor langer meer kans maken. 
Regiobureau Amersfoort heeft aangegeven dat het verlengingsbesluit uiterlijk dinsdag 7 
november bekend moet zijn om de overgangsregeling tijdig te kunnen verlengen. Gelet 
op het feit dat verlenging geen bezwaren geeft, is al aangegeven dat verlenging op 
instemming kan rekenen. 

6. Instemmen met pleiten voor betere informatie bij het woningaanbod en dit 
opnemen in de prestatieafspraken met Vallei Wonen voor 2018 

RIGO adviseert de presentatie van het woningaanbod te verbeteren door meer gebruik 
te maken van foto's en plattegronden. Dit is een goed advies dat wij graag overnemen. 
Vallei Wonen heeft aangegeven dat zij deze aanbeveling al heeft overgenomen en meer 
informatie gaat verstrekken. Dit wordt in de prestatieafspraken voor 2018 meegenomen 
en vastgelegd. 

7. De raadscommissie informeren over de uitkomsten van de evaluatie 

De vanuit de regio bijgevoegde informatiebrief geeft informatie vanuit een regionaal 
perspectief en kan aan de raadscommissie worden meegestuurd. Samen met dit advies 
geeft dit goed beeld van de uitkomsten van de evaluatie en acties die worden ingezet. 

Duurzaamheid 
Niet van toepassing 
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Draagvlak 
Zowel Vallei Wonen als de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg zijn positief over 
de werking van WoningNet en willen daar graag mee doorgaan. Dit is besproken in het 
overleg met beide partijen. 

Beoogd resultaat (hoe) 
De adviezen leiden tot nader inzicht en een betere dienstverlening. Deze effecten 
kunnen na enkele jaren desgewenst opnieuw onderzocht worden. 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 

Aanpak/uitvoering 
Hierin wijzigt niets. Er zijn geen gevolgen anders dan voortzetting van het ingezette 
beleid. 

Conclusie 
Met de voorgestelde adviezen kan worden ingestemd met inachtneming van de daarbij 
gemaakte opmerkingen. 

Communicatie 
Het rapport staat op de site van RIGO, die er ook al een bericht over heeft gepubliceerd. 
Indien er vragen komen, luidt de kernboodschap als volgt: Woningzoekenden in 
Woudenberg zijn positief over de regionale woningtoewijzing via WoningNet. Er vindt 
geen verdringing van lokale woningzoekenden plaats, terwijl er voor hen wel meer 
mogelijkheden zijn gekomen om in de regio woonruimte te vinden. 

Bij lage(n) 
1. RIGO-rapport Evaluatie WoningNet Regio Eemvallei 
2. Regionaal advies over het informeren van de gemeenteraden 


