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Voorstel 
 

Instemmen met de concept zienswijze op de nota Bouwstenen Huisvestingsverordening 2023.  
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Er is een nota Bouwstenen opgesteld omdat de huidige huisvestingsverordening Gooi en 
Vechtstreek op 1 juli 2023 afloopt. Doel van de zienswijzeprocedure is te komen tot een zo breed 
mogelijk gedragen nieuwe huisvestingsverordening. De nota Bouwstenen vormt de basis voor de 
nieuw op te stellen – en door de raad vast te stellen – huisvestingsverordening 2023. 
 
Argumentatie 
In deze nota Bouwstenen Huisvestingsverordening 2023 staan de uitgangspunten en 
achtergronden van de huidige wijze van woonruimteverdeling en voorrangsregels. Ook staan er 
voorstellen in tot wijziging van de HVV.  
 
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 wordt in de 
zienswijze voorgesteld 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;  

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. 

 
Voor de overige onderdelen stellen wij voor in te stemmen met de nota om de volgende redenen. 
 1. Net als in de voorafgaande jaren wordt gekozen voor een regionaal gelijkluidende 
 huisvestingsverordening. Sinds 1994 wordt het verdelen van woonruimte regionaal geregeld. 
 Doel van de verordening is het op een evenwichtige manier bedienen van (kwetsbare) 
 doelgroepen met oog voor voldoende doorstroom in de sociale huursector. Door deze 
 verordening kunnen de regiogemeenten de komende 3,5 jaar (werkingsperiode 1 
 januari 2024 –1 juli 2027) invloed blijven houden op de toewijzing van sociale 
 huurwoningen. Wij vinden het wenselijk om deze praktijk te handhaven. Ook voor de 
 woningzoekenden is dit een voordeel. Zij kunnen ook in aanmerking komen voor 
 sociale huurwoningen in de overige  regio gemeenten. 
2. De huisvestingsverordening wordt lokaal vastgesteld omdat eventueel lokale toevoegingen 

over bijvoorbeeld het onttrekken of splitsen van woningen door iedere gemeente zelf aan de 
verordening kan worden toegevoegd. In de huidige huisvestingsverordening van Huizen is 
bijvoorbeeld geregeld dat er vergunning kan worden verleend voor het samenvoegen/ 
onttrekken van woonruimte.    

3. De nota Bouwstenen stelt een aantal verbeteringen/wijzigingen voor ten opzichte van de 
 huidige verordening. De belangrijkste zijn de volgende.  
 - Een bepaling opnemen die overbewoning bij woningtoewijzing voorkomt. 
 - Bij nieuwe inschrijvingen (vanaf 1 januari 2024) het overgangsrecht op grond van   
   woonduur te  beperken tot doorstromers uit huurwoningen van woningcorporaties.  
 - In de urgentieregeling het uitstroom-urgentiecriterium ook toe te passen voor uitstromers uit 
   een long stay GGZ instelling in de regio (de Mauritzhof).  

 - In de urgentieregeling als urgentiecriterium toe te voegen: wooncoach-urgentie.  
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing 
 
Alternatieven 
Er kan voor gekozen worden om geen zienswijze óf om aanvullende zienswijze(n) in te dienen. 
Indien er géén zienswijze wordt ingediend, kunnen op basis van de voorliggende nota situaties 
kunnen ontstaan waarbij 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. Deze situaties zijn onwenselijk. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Het ambtelijke advies van gemeenten en woningcorporaties dat naar aanleiding hiervan is 
opgesteld - de voorstellen zoals omschreven in de nota Bouwstenen - is voorgelegd aan 
woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Op 9 
januari 2023 zijn de voorstellen voor woonruimteverdeling besproken tijdens het Regiopodium. 
 
 
 



Beslistermijn 
Uiterlijk 31 maart 2023 dient – indien daartoe zou worden besloten - een zienswijze op de 
ontwerp nota bouwstenen voor een nieuwe huisvestingsverordening te worden ingeleverd bij het 
portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein Regio Gooi en Vechtstreek. In het overleg van april 
2023 wordt de nota van zienswijzen vastgesteld als ook de concept-model-
Huisvestingsverordening 2023 regio Gooi en Vechtstreek. Dit concept zal dan aan de 
gemeenteraden ter besluitvorming worden voorgelegd. Via een separaat raadsvoorstel wordt 
binnenkort voorgesteld om de huidige huisvestingsverordening met een half jaar te verlengen (tot 
1 januari 2024).   
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
• Artikel 4 van de Huisvestingswet 
• Artikel 10, lid 5 Wet gemeenschappelijke regelingen 

 
Collegeprogramma 
Artikel 3.1.5 (voortzetten programma wooncoach) 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Woonakkoord Regio Gooi en Vechtstreek. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 

• Concept zienswijze op de nota Bouwstenen Huisvestingsverordening 2023 
• Verzoek om zienswijze op Bouwstenen huisvestingsverordening 2023 
• Bouwstenennota huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023 
• Technische aanpassingen 
• Presentatie resultaten doorstroming 
• Resultaten enquête WoningNet 2022 
• Raadsbesluit huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 

 
 
 
 
 

 



Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van commissie Fysiek Domein van 22 februari jl..  
De commissievertegenwoordigingen van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen en SGP 
adviseren de raad in zijn vergadering van 9 maart a.s. in te stemmen met dit voorstel. 
De commissievertegenwoordigingen van de fracties van Leefbaar Huizen, CDA, D66, PvdA, 
GroenLinks, ChristenUnie en Transparant Huizen behielden een standpunt voor en namen het 
voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie. 
 


