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Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde concept-brief waarin met het college van Kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Huizen afspraken worden gemaakt over de verhuur van de voormalige dienstwoning 
Jacob van Wassenaerstraat 3.
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Toelichting
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. Het is onwenselijk dat een kerkelijke 
instelling mensen op straat zet. Als vervangende huisvesting wordt gedacht aan één van de 
appartementen van de Brederode. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan zal de hardheidsclausule 
worden toegepast.

Aanleiding
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 (Sociaal DomeinA/angnet). Het bestemmingsplan maakt tijdelijke verhuur mogelijk (zie 
bijlage). 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. Bovendien wordt de gemeente als een 
betrouwbare partij gezien.
Voor de gemeente geldt dat de appartementen/studio’s aan de Brederode niet altijd toereikend zijn om 
te worden verhuurd. Daarom is de voormalige dienstwoning een welkome aanvulling om een gezin te 
helpen aan woonruimte. Net als bij de Brederode geldt als voorwaarde dat de bewoners van de 
voormalige dienstwoning met de gemeente een ondersteuningsplan aangaan met als doel om door te 
stromen naar zelfstandige huisvesting.
De verhuurder is bereid gevonden de huur van de dienstwoning te verlagen van € 850,- naar de 
liberalisatiegrens van € 737,14 (prijspeil 2020) zodat het voor de huurder mogelijk om huurtoeslag aan 
te vragen.

Argumentatie
Door in te stemmen met bijgevoegde brief wordt het mogelijk gemaakt om gezinnen te huisvesten die 
een woonprobleem hebben.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
De verhuurder wordt over uw besluit geïnformeerd.

Alternatieven
Een alternatief is dat de gemeente de woning huurt en vervolgens onderverhuurt. Dit alternatief wordt 
niet aan u voorgesteld omdat de gemeente dan verantwoordelijk wordt voor het innen van de huur (en 
mogelijke betalingsachterstanden). Ook ontstaat er voor de verhuurder een complexe situatie zodra 
de huur met de gemeente wordt beëindigd. Daarmee is de huurovereenkomst met de 
onderverhuurder nog niet automatisch stopgezet.

Kaders
Hoofdstuk 1.9 van het coalitieakkoord 2018 - 2022.



-3-

R.W. de Vries

Zie voor nota; vervolgvel 2-12-2020/cnf. afspraken verhuur J. van Wassenaerstraat 3

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

Bijlagen
- concept-brief die gericht is aan het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
Huizen.
- toestemming van de gemeente om tijdelijke verhuur toe te staan.


