
De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 9 maart 2023,

gelet op het bepaalde in art. 43 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college onder agendapunt 9, betreffende “Nota bouwstenen
Huisvestingsverordening 2023”

overwegende dat:

. er in de voorliggende nota geen duiding wordt gemaakt van wat cruciale beroepen zijn
en dat dit hierdoor een rekbaar en onduidelijk begrip is;

. er geen voorwaarden zijn opgenomen in de nota met betrekking tot het werkzaam blijven
in een cruciaal beroep nadat een woning is toegewezen;

. er in de nota geen controlemiddel is opgenomen om erop toe te zien dat mensen die een
woning toegewezen krijgen op basis van een cruciaal beroep op het werkzaam blijven
binnen een cruciaal beroep;

. het hierdoor mogelijk kan zijn dat iemand die een woning krijgt toegewezen in verband
met een cruciaal beroep, vervolgens ander werk gaat doen dat niet valt onder de
categorie ‘cruciaal beroep’, maar wel in de toegewezen woning blijft wonen;

besluit:

het voorgestelde beslispunt als volgt aan te vullen: “ ... , met inachtneming van de
volgende aanvullingen:
. de eerste alinea van de concept zienswijze wordt aangevuld met de volgende tekst:

“ ..«-. , en een toevoeging te doen aan de tekst op blz. 8 waar het gaat om het creëren
van een betere positie op de woningmarkt voor huishoudens met cruciale beroepen. ‘

. de zienswijze wordt aan het slot aangevuld met de volgende tekst:
“ Voor wat betreft de tekst op blz. 8, waar het gaat om het creëren van een betere positie
op de woningmarkt voor huishoudens met cruciale beroepen, is de vaststelling dat:
0 niet wordt geduld wat “cruciale beroepen” zijn, waardoor dit een rekbaar en

onduidelijk begrip is;
0 er geen voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot het werkzaam blijven in een

cruciaal beroep nadat een woning is toegewezen;
0 er geen controlemiddel is opgenomen om erop toe te zien dat mensen die een

woning toegewezen krijgen op basis van een cruciaal beroep op het werkzaam
blijven binnen een cruciaal beroep.

Hierdoor kan het mogelijk zijn dat iemand die een woning krijgt toegewezen in verband
met een cruciaal beroep, vetvolgens ander werk gaat doen dat niet valt onder de
categorie ‘cruciaal beroep’, maar wel in de toegewezen woning blijft wonen. Om die
reden wordt voorgesteld, dat aan de tekst op blz. 8 van de nota, waar het gaat over het
creëren van een betere positie op de woningmarkt voor huishoudens met cruciale
beroepen, wordt toegevoegd dat:



0 er een gelimiteerde lijst dient te worden opgesteld en toegevoegd met daarin duidelijk
omschreven wat cruciale beroepen zijn;

0 er voorwaarden dienen te worden opgesteld over het mogelijk maken van het
beëindigen van de huurovereenkomst, indien er geen sprake meer is van het
uitoefenen van een cruciaal beroep;

0 er een controlemiddel/-mogeljkheid dient te worden opgenomen om te controleren of
huishoudens die een woning krijgen toegewezen op basis van het werkzaam zijn in
een cruciaal beroep wel blijven voldoen aan deze voorwaarde.

Ingediend door:

Edwin Koning
(Leefbaar Huizen)
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