
Voorzet voor raadsinformatiebrief (vanuit regionaal perspectief) 
 
Evaluatie twee jaar Woningnet Eemvallei 
 
Medio juni bent u door de gezamenlijke corporaties in de regio Amersfoort geïnformeerd 
over de in opdracht van hen uitgevoerde evaluatie van 3 jaar regionale 
woonruimteverdeling met Woningnet Eemvallei. Het aan de presentatie ten grondslag 
liggende onderzoekrapport van RIGO treft u bijgaand aan.  
 
De evaluatie ging m.n. over de vraag of de tevoren gestelde doelen ook zijn behaald. In het 
rapport wordt geconcludeerd dat (zie paragraaf 6.5): 

- de dienstverlening voor woningzoekenden is verbeterd; 
- er meer eenduidigheid en transparantie is gekomen door de regionalisering, maar 

duidelijk is ook dat er verschillen bestaan in regelgeving tussen de gemeenten; 
- de doelstelling om Nijkerk meer te betrekken bij de regio is gehaald; 
- lokaal maatwerk mogelijk blijft. 

De verschillende doelgroepen (corporaties, gemeenten en vooral woningzoekenden) zijn 
tevreden over de werking van het systeem. 
 
Vanzelfsprekend is de evaluatie uitgemond in een aantal aanbevelingen aan de corporaties 
en de gemeenten. Mede op basis van de aanbevelingen, hebben de Samenwerkende 
Woningcorporaties Eemland en Vallei en het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio 
Amersfoort het volgende afgesproken: 
 
Vergelijking lokale volkshuisvestelijke doelen  
RIGO adviseert om tot gezamenlijke regionale volkshuisvestelijke doelen te komen. De 
gemeenten zien dat de regio bestaat uit verschillende deelmarkten die ook nog eens deels 
over regiogrenzen heen gaan. Regio Amersfoort vindt het wel nuttig om de lokale 
volkshuisvestelijke doelstellingen op het gebied van woonruimteverdeling met elkaar te 
vergelijken. Deze vergelijking vormt de basis voor het hieronder genoemde onderzoek.  
 
Onderzoek effectiviteit verdeelmodellen  
RIGO adviseert om te overwegen om in alle gemeenten een deel van de aangeboden 
woningen te gaan verloten. Dit omdat spoedzoekers nu aangewezen zijn op de vier 
gemeenten in de regio die (deels) loting hebben. Daarom wordt een regionaal onderzoek 
gestart naar de effectiviteit van de verschillende verdeelmodellen (aanbodmodel op basis 
van inschrijfduur en/of loting) met aandacht voor de achtergronden van de lokale 
verschillen in de huidige praktijk. Op grond van de Huisvestingswet is alleen in gemeenten 
waar de woonruimteverdeling publiekrechtelijk is geregeld, de keuze voor een 
verdeelmodel aan de gemeenten. In de andere gemeenten is dit aan de verhuurder. De 
SWEV is hierbij dan ook belangrijke partner. 
 
Onderzoek naar voor- en nadelen van meer uniformiteit in urgentieregelingen 
RIGO adviseert om aandacht te besteden aan de urgentieregelingen. Door de gezamenlijke 
gemeenten wordt al onderzocht of kan worden gekomen tot organisatorische samenwerking 
bij de toekenning van urgenties. In de tweede fase van het onderzoek worden de voor- en 
nadelen van meer regionale harmonisatie van urgentieregelingen objectief op een rij gezet. 
De aanbevelingen van RIGO worden hierin meegenomen. 
 
Verlenging van de overgangsregeling 
Bij de totstandkoming van Woningnet Eemvallei is een op de lokale situatie van iedere 
gemeente geschreven overgangsregeling afgesproken. Deze regeling geldt voor 3 jaar en 
dus tot 24 november 2017. Uit de evaluatie blijkt dat bij het niet continueren van de 
regeling voor woningzoekenden in m.n. Nijkerk en Leusden onevenredig nadeel ontstaat. 
Daar staat tegenover dat in enkele andere gemeenten het wegvallen van de 
overgangsregeling voordelig is voor woningzoekenden.  
Vanwege de regionale solidariteit is de colleges in de regio voorgesteld de 
overgangsregeling te verlengen voor onbepaalde tijd. De regeling sterft uiteindelijk vanzelf 
uit, omdat ingeschrevenen aan woningen worden geholpen. Voor nieuwe inschrijvingen is 
de regeling niet van toepassing. 



 
Verbetering van de presentatie van woningen  
Uit de inventarisatie van RIGO blijkt dat niet bij alle woningen van alle corporaties de 
plattegrond en foto’s van de woning en woonomgeving zijn weergegeven. Het ontbreken 
van deze informatie geeft voor woningzoekenden in veel gevallen onvoldoende 
duidelijkheid over het aanbod. De corporaties hebben aangegeven dit punt op te willen 
pakken. Voorgesteld wordt waar nodig hierover op lokaal niveau prestatieafspraken te 
maken. 
 


