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Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Huizen de nota Bouwstenen besproken. De 
zienswijze van de gemeenteraad van Huizen is een toevoeging te doen bij de tweede bullet 
van het artikel over langdurige inwoning (in ‘vet’ weergegeven).  
 
In de urgentieregeling wordt voorgesteld de termijn van 2 jaar terug te brengen tot 1 jaar in 
situaties van inwoning met minderjarig kind(eren). Dit voorstel wordt gedaan om ook recht te 
doen aan analogie met andere urgentiegroepen. Er kunnen situaties ontstaan dat 
woningzoekenden van buiten de regio en woningzoekenden die niet eerder de beschikking 
hadden over zelfstandige woonruimte via inwoning al na een jaar via een urgentie in 
aanmerking komen voor zelfstandige woonruimte. Om die situaties onmogelijk te maken 
stellen wij voor de volgende toevoeging te doen bij de tweede bullet van het artikel over 
langdurige inwoning (in ‘vet’ weergegeven). 
 
Langdurige inwoning:  
o van een ouder met minderjarig(e) kind(eren) bij familie, vrienden of kennissen in een 
 gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek en;  
o de inwoning met minderjarig(e) kind(eren) in een gemeente in de regio Gooi en 
 Vechtstreek heeft ten minste twee jaar geduurd waarbij het huishouden voor de 
 inwoning ingezetene was van de regio was en de beschikking had over 
 zelfstandige woonruimte. 
 en;  
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o de aanvrager moet aantonen dat in een periode van twee jaar direct voorafgaand aan 
 de urgentieaanvraag naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
 mate is gereageerd op passende woningaanbiedingen in alle gemeenten in de regio 
 Gooi en Vechtstreek. 
 
 

 

Hoogachtend, 
 
De griffier                                           De voorzitter 
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