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Onderwerp / voorstel: 

Verlengen looptijd Huisvestingsverordening 2017 - 

2021 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor:  

1. De looptijd van de Huisvestingsverordening 2017 – 2021 te verlengen tot het 

moment dat er een nieuwe huisvestingsverordening door de gemeenteraad is 

vastgesteld.  

 

 

 

Inleiding 

In 2017 is de huisvestingsverordening in de gemeente Woudenberg aangenomen en in 

werking getreden. In deze huisvestingsverordening is een einddatum opgenomen van 1 

juli 2021. Deze vervalt op die datum dus van rechtswege.  

 

Op dit moment wordt er binnen de regio Amersfoort veelvuldig gesproken en gewerkt 

aan de harmonisatie van het woonruimte verdeelsysteem in de regio. Het doel hiervan is 

om voor de woningzoekenden in de regio Amersfoort meer gelijkheid in regelgeving te 

realiseren. De regels met betrekking tot het woonruimte verdeelsysteem zijn opgenomen 

in de huisvestingsverordening. Indien er nu een nieuwe huisvestingsverordening 

opgesteld wordt is deze eind 2021 waarschijnlijk al weer achterhaald omdat het streven 

is dat er dan duidelijkheid / overeenstemming is over de harmonisatie van de regels. 

Door de looptijd van de huidige  huisvestingsverordening te verlengen is het mogelijk om 

de harmonisatie van de regels direct in de nieuwe huisvestingsverordening op te nemen. 

Dit geeft duidelijkheid voor de woningzoekenden en hiermee sluiten we, met alle andere 

gemeenten in de regio Amersfoort, aan op deze harmonisatie.   

 

Centrale vraag 

Bent u bereid de huisvestingsverordening 2017-2021 van kracht te laten tot de 

gemeenteraad van Woudenberg een nieuwe huisvestingsverordening heeft vastgesteld?   

 

 

  

 



 

 
 

Beoogd resultaat 

Door aan te sluiten bij de regionale afspraken omtrent woonruimte verdeling geeft dit 

duidelijkheid en transparantie voor de woningzoekenden. Tevens zorgt het voor 

eenduidigheid binnen de regio.  

 

Kader 

Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Regionale afspraken.  

 

Argumenten 

Binnen de regio wordt er al langer gesproken over de harmonisatie van de woonruimte 

regels. Dit is een goede zaak omdat er veel onduidelijkheid is voor woningzoekenden. De 

regels m.b.t. het woonruimte verdeelsysteem zijn opgenomen in de 

huisvestingsverordening. Door de huisvestingsverordening langer van kracht te laten zijn 

is het mogelijk om aan te sluiten bij de regionale regels. Het is niet gewenst om in juli 

een nieuwe verordening vast te stellen en deze op korte termijn weer opnieuw vast te 

moeten stellen.  

Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere malen aangegeven dat de 

huisvestingsverordening binnen de gemeente Woudenberg loopt tot 1 juli 2021. Helaas is 

het niet mogelijk gebleken om binnen deze periode de regels met elkaar besproken te 

hebben. Dit proces loopt zowel met de regio gemeenten als ook met de 

woningcorporaties. Er zijn afspraken gemaakt dat de regels eind 2021 / begin 2022 

gereed dienen te zijn. Deze worden dan direct verwerkt in een nieuwe 

huisvestingsverordening welke dan voor besluitvorming naar de gemeenteraad toekomt.  

Duurzaamheid en inclusie 

Niet van toepassing  

 

Draagvlak 

Regionaal draagvlak vanuit de overige gemeenten, Omnia Wonen sluit ook aan bij de 

werkgroep van de corporaties om deze regels aan te passen en het geeft duidelijkheid 

voor woningzoekenden.  

Financiële consequenties 

Het eenmalig wijzigen van de huisvestingsverordening (i.p.v. twee keer) geeft minder 

druk op de ambtelijke capaciteit en tevens kunnen beschikbare uren dan voor andere 

projecten ingezet worden.  

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling wordt de wijzigingsverordening gepubliceerd op Overheid.nl 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor de looptijd van de huisvestingsverordening 2017 – 2021 te verlengen 

door in te stemmen met de bijgevoegde wijzigingsverordening.  

 

Communicatie 

Wordt besproken.  

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 



 

 
 

− Concept raadsbesluit. 

 


