
Raadsvoorstel

Zaaknummer 5002
Datum raadsvergadering 3 februari 2022
Portefeuillehouder F.G. van der Vegte

Onderwerp Eerste herziening van de Urgentieverordening huisvesting 
Leusden 2019

Voorstel
Het college stelt u voor de eerste herziening van de Urgentieverordening huisvesting 
Leusden 2019 vast te stellen

Aanleiding
Amersfoort is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) 
en tot 2023 voor voorzieningen voor beschermd wonen (BW) en Jeugdzorg in de regio 
Amersfoort. Het gaat onder meer om voorzieningen voor opvang van dak- en thuislozen en 
beschermd wonen. Jaarlijks doen ook inwoners van de regiogemeenten, waaronder 
Leusden, een beroep op deze voorzieningen.
De regiogemeenten hebben afgesproken dat deze cliënten in beginsel weer terug (moeten 
kunnen) gaan naar de gemeente van herkomst. Om dit proces te vergemakkelijken is 
afgesproken dat deze groep een voorrangspositie in het woonruimteverdeelsysteem krijgt.

Doel / Effect
Met de voorgestelde herziening van de Urgentieverordening wordt beoogd dat de doelgroep 
sneller kan uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen, waardoor de druk hierop 
afneemt. Daarnaast en niet in de laatste plaats wordt hiermee bewerkstelligd dat de cliënten 
uit de bedoelde maatschappelijke voorzieningen met voorrang kunnen terugkeren naar de 
gemeente van herkomst en niet alleen een woning zoeken in de gemeente Amersfoort.

Argumenten
1.1. Het oplossen van de uitstroom uit maatschappelijke voorzieningen is een regionaal 

vraagstuk.
Als centrumgemeente houdt de gemeente Amersfoort een aantal regionale 
maatschappelijke voorzieningen in stand. In deze voorzieningen worden mensen uit 
de hele regio opgevangen. Enerzijds is de keerzijde hiervan dat de logisch is dat 
regiogemeenten naar rato bijdragen aan de uitstroom. Daarnaast hebben de 
regiogemeenten ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van 
hun (oud)inwoners.

1.2. Het gaat naar verwachting om geringe aantallen per jaar.
De tot Leusden herleidbare uitstroom uit maatschappelijke voorzieningen betreft naar 
verwachting tot maximaal 5 personen per jaar. Een deel hiervan zal zelfstandig 
kunnen wonen en een beroep op een woning in Leusden doen.

1.3. De client moet aantoonbaar zelfstandig kunnen wonen.
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De woonruimteverdeling (en daarmee de urgentie) gaat alleen over zelfstandige 
woonruimten. De maatschappelijke organisatie waar de cliënt uit verstrekt moet bij de 
aanvraag om urgentie aangeven dat deze zelfstandig kan worden.
Voor onzelfstandige woonruimten geldt een ander inschrijfregime.

1.4. Woningtoewijzing geschiedt d.m.v. directe bemiddeling. 
Om er voor te zorgen dat een woningzoekende uit de doelgroep op een voor hem 
passende plek een woning vindt wordt deze door de woningbouwvereniging hierin 
begeleid.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
1.1. Leusden biedt geen extra mogelijkheden voor uitstroom uit “Amersfoortse” 

maatschappelijke voorzieningen.
Er is tussen bestuurders afgesproken het vraagstuk in solidariteit op te pakken: 
regiogemeenten gaan hun aandeel in de uitstroom huisvesten. Hierop terugkomen 
betekent dat Leusden deze afspraak niet nakomt. 
Daarnaast is het zo dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitstroom. Niet 
tijdige uitstroom leidt tot een negatieve financiële incentive voor de gemeente.

Risico’s
De voorgestelde aanpassing van de verordening leidt niet tot financiële risico’s.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Met de regiogemeenten is afgesproken dat zijn allen een gelijk voorstel voorleggen aan de 
gemeenteraden. Ook wordt de inwerkingtreding afgestemd. 

Bijlagen
Tekst eerste herziening Urgentieverordening huisvesting Leusden 2019 met toelichting.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 december 2021, nummer 5002:  

b e s l u i t:
 de eerste herziening van de Urgentieverordening huisvesting Leusden 2019 vast te 

stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 februari 2022

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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