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Geachte mevrouw Clasie, 

Op 6 december jl. ontvingen wij van u een brief met daarin het verzoek tot ontheffing 
van de huisvestingsverordening. 
Gezamenlijk spreken wij al langere tijd over het creëren van doorstroming in de 
Woudenbergse sociale huurwoningmarkt. Op ambtelijk niveau is er goed en constructief 
overleg geweest en zijn er een aantal maatregelen opgesteld die, naar verwachting, een 
goede bijdrage gaan leveren aan het realiseren van doorstroming. Deze maatregelen 
zijn van toepassing op de 46 sociale huurwoningen, die begin volgend jaar opgeleverd 
worden, in de projecten Hoevelaar en de Nijverheyd. 

Middels deze brief verlenen wij u, op basis van artikel 15 – het zogenaamde 
experimenten artikel - van de Huisvestingsverordening Woudenberg, ontheffing.

In uw brief vraagt u ontheffing voor onderstaande toewijzingen: 
1. Bij nieuwbouw appartementen (Hoevelaar en De Nijverheyd) geven wij voorrang 

aan woningzoekenden die een grote sociale eengezinswoning achterlaten (3 
slaapkamers of meer). Aanvullend geldt voorrang voor 55+.

2. Bij nieuwbouw eengezinswoningen (De Nijverheyd) geven wij voorrang aan 
huishoudens van 3 of meer personen die een sociale huurwoning achterlaten. Als 
deze huishoudens niet reageren op deze woningen dan kiezen wij voor 
passendheid en krijgt de woningzoekende met een huishouden van 3 of meer 
personen voorrang (zonder huurwoning).

3. Vrijkomende woningen in de bestaande voorraad worden met voorrang aan 
huurders van Omnia Wonen toegewezen. Op deze manier ontstaat een 
verhuisketen waarmee zoveel mogelijk huishoudens in een passende woning 
terecht kunnen komen.

Wij bevestigen dat u ontheffing van ons ontvangt voor bovenstaande toewijzingen. 

Omdat wij dermate nieuwsgierig zijn naar de effectiviteit van bovenstaande verzoeken 
wij u om voor eind 2022 een evaluatie met ons in te plannen. Uiteraard worden wij ook 
graag tussentijds, tijdens bestuurlijke overleggen, op de hoogte gehouden van het 
verloop. 
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Wij spreken de hoop uit dat deze maatregelen de doorstroming in Woudenberg 
bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen in Woudenberg goed wonen 
is in een woning die past bij zijn/haar levensfase. Met de uitvoering van deze 
doorstromingsmaatregelen leveren wij daar met elkaar een bijdrage en realiseren wij 
een zo groot mogelijk volkshuisvestelijk belang. 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met mevrouw T. Zeeuwe.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg, 
Namens dezen, 

drs. B. Marinussen
Secretaris

mr. Y.P. van Mastrigt
Burgemeester


