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Aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort d.d. 16 september 2015; 

hierna “Convenant”. 

Partijen hebben naar aanleiding van de evaluatie van Woningnet Eemvallei (RIGO  .. 2017) 

afgesproken  te komen tot het (verder) harmoniseren van regels met betrekking tot 

woonruimteverdeling en woningtoewijzing. 

De verdere harmonisering geschiedt vanuit de volgende drie hoofduitgangspunten: 

a. Optimale keuzevrijheid voor de woningzoekende; 

b. Doorstroming binnen de woningvoorraad; 

c. Zo veel mogelijk gelijke behandeling van woningzoekenden in de regio. 

In verband hiermee worden de volgende aanvullende afspraken gemaakt: 

Deelnemende gemeenten: 

 

Toegevoegd wordt: 

Deelnemende gemeenten  

 

Baarn, gevestigd te ………..  , te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door …… , , handelend ter uitvoering van het besluit van 

burgemeester en wethouders van ……….. 

Toegevoegd wordt: 

Deelnemende corporaties 

Eemland wonen,  

Kader: 

- De Huisvestingsverordening 2015, dan wel de opvolgende regelingen hiervan, van de deelnemende 

gemeenten 

3. Rapportage. 

c. De corporaties maken een analyse van de rapportages. 

d. Tenminste twee maal per jaar spreken de corporaties en  gemeentelijk ambtelijk over de 

rapportage en de analyse hiervan. 

 

6. Evaluatie. 

a. Gerekend vanaf november 2017 leveren de corporaties iedere drie jaar een evaluatie over de 

werking en effecten van de regionale woonruimteverdeling, waarbij naast de in artikel 6, 



onder a van het Convenant informatie, de relatie wordt gelegd met de drie hiervoor 

aangegeven hoofduitgangspunten. 

b. Naast de driejaarlijkse evaluatie, als  bedoeld onder a. , hebben (een afvaardiging van) de 

managers wonen van de corporaties en de ambtenaren van de deelnemende gemeenten, 

jaarlijks overleg over woonruimtelverdeling en daarmee annexe zaken.  

c. Partijen doen in samenspraak aanbevelingen voor aanpassing van beleid of regelingen van 

de corporaties en/of de gemeenten. 

 

8. Duur en opzegging van het convenant 

b. Met ingang van 1 oktober 2019 wordt het Convenant telkens voor de duur van een jaar 

verlengd indien geen van de partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de deze 

termijn schriftelijk aan de andere partijen heeft gemeld aanpassing van het Convenant te 

wensen of deelname aan het Convenant te willen opzeggen. 


