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Onderwerp Huisvestingsverordening Leusden 2019

Voorstel
Het college stelt u voor:
 de Huisvestingsverordening Leusden 2019 vast te stellen.

Aanleiding
In juli 2015 is de Huisvestingsverordening 2015 vastgesteld. De Huisvestingswet bepaalt dat 
de verordeningen op basis van deze wet voor maximaal vier jaar gelden. Omdat het gewenst 
is voor het toekennen van urgenties regelgeving te blijven hebben wordt voorgesteld 
opnieuw een Huisvestingsverordening vast te stellen.

Doel / Effect
Woningnet Eemvallei is het systeem waarmee alle woningzoekenden in de regio naar voor 
hen passende woningen kunnen zoeken. Woningen worden in Leusden toegekend op basis 
van inschrijfduur en loting.
Er is een categorie woningzoekenden die vanwege woonnood bij voorrang een woning moet 
krijgen. De Huisvestingswet heeft hiervoor het systeem van de Huisvestingsverordening in 
het leven geroepen. Het hierin opgenomen regelcomplex geeft duidelijkheid over welke 
categorieën urgent zijn en welke spelregels hiervoor gelden.

Argumenten
1. Voorgesteld wordt een (nieuwe) Huisvestingverordening vast te stellen.

a. Urgent woningzoekenden moeten bij voorrang op andere woningzoekenden kunnen 
worden geholpen.
De regelgeving voor woonruimteverdeling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid 
van woningzoekenden voor het krijgen van huisvesting. Er is een categorie 
woningzoekenden in woonnood die hierin ondersteuning nodig heeft. De 
Huisvestingswet bepaalt dat dit alleen mag in de vorm van een verordening. 
Daarnaast bepaald de wet dat een verordening voor maximaal vier jaar geldt. Omdat 
de vigerende Huisvestingsverordening dateert van juli 2015 moet voor het kunnen 
toekennen van urgentie een nieuwe verordening worden vastgesteld. 

b. Voor urgentie gelden strikte regels.
Sociale huurwoningen in Leusden zijn relatief schaars en de wachttijd hiervoor is 
derhalve lang. Met het toekennen van urgentie kunnen woningzoekenden die in 
woonnood verkeren bij voorrang voor huisvesting in aanmerking komen. In een 
beperkt aantal situaties kan urgentie worden toegekend. Dit om enerzijds te bereiken 
dat alleen de categorieën die in woonnood verkeren urgentie krijgen en anderzijds 
om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor “reguliere” 
woningzoekenden.  
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c. De regels voor urgentie worden in de Huisvestingsverordening Leusden 2019 
enigszins aangepast ten opzichte van de huidige verordening.
De ervaring van de afgelopen vier jaar heeft geleerd dat enkele bepalingen uit de 
huidige verordening aanpassing behoeven.
Hiervoor hebben wij geput uit de ervaringen van de Urgentiecommissie, WSL en de 
eigen ervaringen.
1. Ingezetene in Leusden.

In de vigerende verordening is bepaald dat woningzoekenden tenminste 1 jaar 
ingezetene in Leusden moeten zijn voordat urgentie kan worden aangevraagd. 
Gebleken is dat dit in een aantal gevallen leidt “calculerend gedrag”. Het advies 
van de urgentiecommissie deze termijn te bepalen op twee jaar is overgenomen. 

2. Urgentie op financiële gronden.
In de vigerende verordening is bepaald dat wanneer een woningzoekende een 
woonkostentoeslag ontvangt deze kan krijgen. Op advies van de 
urgentiecommissie geldt er voor het kunnen krijgen van urgentie op financiële 
gronden voor alle woningzoekenden een gelijk criterium: er moet sprake zijn van 
een zodanige financiële positie die is ontstaan buiten de schuld om van de 
aanvrager, waardoor de woonlasten niet meer kunnen worden opgebracht. De 
bewijslast hiervoor ligt bij de woningzoekende.

3. Geldigheidsduur urgentie.
De regeling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de woningzoekende. 
Uitgangspunt is dan ook dat de woningzoekende (al dan niet met urgentie) zelf 
zoekt naar passende woningen. In geval van urgentie krijgt men hiervoor een jaar 
de tijd. Daarna vervalt de urgentie. 
De woningzoekende kan ook gebruik van het aanbod van WSL om passende 
woningen aan direct te bieden. Omdat dit op basis ervaring leidt dit het binnen 
een half jaar tot het vinden van een passende woning, is in dit geval de urgentie 
een half jaar geldig. 

4. Toelichting.
De toelichting maakt deel van de verordening. De toelichting is op een aantal 
punten verduidelijkt in welke situaties wel en geen urgentie wordt toegekend. Bij 
het onderdeel “zoekprofiel” is aangeven dat dit “in beginsel” wordt toegepast.   

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Het niet vaststellen van een verordening waarin urgenties worden geregeld betekent dat een 
categorie woningzoekenden ernstig in de knel komt, doordat zij (te) lang op een woning 
moeten wachten.

Risico’s
Geen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na vaststelling van de verordening vindt publicatie plaats. Daarna treedt de verordening in 
werking.
In het najaar wordt in een Uitwisseling aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen in het 
woonbeleid, inclusief de wachttijden, de wachtlijsten, etc. voor sociale huurwoningen.

Zaaknummer L213782 Pagina 2



Bijlagen
Huisvestingsverordening Leusden 2019

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 mei 2019, nummer: L213782.

b e s l u i t:
de Huisvestingsverordening Leusden 2019 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2019

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