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Geacht college,

Partijen komen met elkaar het volgende overeen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G

Sinds enkele jaren wordt de voormalige dienstwoning aan Jacob van Wassenaerstraat 3 verhuurd aan 
kandidaten die een huisvestingsprobleem hebben. Deze kandidaten worden door de gemeente 
aangeleverd. Zowel het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huizen als de 
gemeente vinden het wenselijk om afspraken te maken over de verhuur. De verhuur van de woning valt 
binnen de sociale doelstelling van de kerk, namelijk het huisvesten van woningzoekenden met een laag 
inkomen die een huisvestingsprobleem hebben. Voor de gemeente geldt dat de voormalige dienstwoning 
een welkome aanvulling is om een gezin te helpen aan woonruimte.

Onderwerp: Huur voormalige dienstwoning 
Jacob van Wassenaerstraat 3

De gemeente levert de kandidaat huurder aan.
De huurder gaat vervolgens met het College van Kerkrentmeesters (hierna verhuurder) een 
tijdelijke huurovereenkomst aan van maximaal 2 jaar. Huurder is verplicht om zorg te accepteren 
die via een Plan van Aanpak onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst.
Om te voorkomen dat de huurder aan het einde van de huurperiode dakloos wordt, zal de 
gemeente in het uiterste geval voor vervangende huisvesting zorgdragen. Van de huurder wordt 
verlangd in de periode van twee jaar er alles aan te hebben gedaan om andere vervangede 
huisvesting te vinden. Hierin ligt een taak van de gemeente/hulpverlener van de huurder om na 
te gaan of dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Als huurder de woning heeft verlaten, zorgt de gemeente binnen een periode van twee maanden 
voor een nieuwe huurder. Indien de termijn van twee maanden wordt overschreden, zal de 
gemeente de gederfde huurinkomsten aan verhuurder vergoeden.
De woning wordt verhuurd onder de liberalisatiegrens van € 737,14 (prijspeil 2020). Dit bedrag is 
de kale huurprijs en is exclusief energiekosten, gemeentelijke belastingen en heffingen etc.

Als u hiermee instemt, wordt u verzocht deze brief als ook het bijgevoegd exemplaar voor akkoord te 
ondertekenen en één exemplaar naar ons te retourneren.
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Vragen
Voor eventuele vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. de Vries van de 
afdeling omgeving, team beleid van de gemeente Huizen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(035) 52 81 516 (di - vr). Zijn e-mailadres is r.devries@huizen.nl.


