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Onderwerp : Huisvestingsverordening 2017 – 2021 
  
Advies  : De raad middels, bijgevoegd raadsvoorstel, voorstellen :  

1. De Huisvestingsverordening 2017 – 2021 te verlengen tot het moment 

dat er een nieuwe huisvestingsverordening door de gemeenteraad is 

vastgesteld.  
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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.  

 

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

harmonisatie van het woonruimte verdeelsysteem. 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 achterhaal omdat het streven is dat er dan duidelijkheid 

is over de harmonisatie regels. Door deze huisvestingsverordening te verlengen is het mogelijk 

om de harmonisatie regels direct in de huisvestingsverordening op te nemen. Dit geeft 

duidelijkheid voor de woningzoekenden en hiermee sluiten we, net als alle andere gemeenten 

in de regio Amersfoort, aan op deze harmonisatie.   

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met het feit dat de huisvestingsverordening 2017 – 2021 van kracht is tot 

de gemeenteraad van Woudenberg een nieuwe huisvestingsverordening heeft vastgesteld?   

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel.  

 

Kader 

Zie raadsvoorstel.  

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel.  

 

Duurzaamheid en inclusie 

Zie raadsvoorstel.  

 

Draagvlak 

Zie raadsvoorstel.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel.  

 

Financiële consequenties 

 Zie raadsvoorstel.  

 

Aanpak/uitvoering 

De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen de huisvestingsverordening 2017 – 2021 

van kracht te laten tot het moment dat zij een nieuwe huisvestingsverordening heeft 

vastgesteld.   

 

Bijlage(n) 

− Raadsvoorstel; 

− Concept raadsbesluit. 


