
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 9 maart 2023 
• agendapunt 9 
• amendement A4 over                        Nota bouwstenen Huisvestingsverordening 2023 

 
• zaaknummer Z.259011/D.1486064 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
Besluit het voorgestelde beslispunt als volgt aan te vullen: “….., met inachtneming van de 
volgende aanvulling aan het slot van de concept zienswijze:  
"dat het voorstel in het stuk om afscheid te nemen van de overgangsregelingen met 
betrekking tot woonduur voor 2011, dit voorstel wordt door de Huizer gemeenteraad van de 
hand gewezen. De raad van Huizen ziet derhalve graag dat de huidige regeling opgenomen 
blijft in de nieuwe regeling”.  
 
 
Het door de raad genomen besluit: 
 
Het gewijzigde amendement (A4) is aangenomen met 17 stemmen voor en 8 stemmen 
tegen. 
Voor stemden de fracties van CDA, Transparant Huizen, Dorpsbelangen Huizen, VVD, 
Leefbaar Huizen en ChristenUnie.  
Tegen stemden de fracties van SGP, PvdA, GroenLinks en D66.   
 
 
De plv. griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.     w.g. 
 
 
 
 



 
  
                           
 
 
 
 
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: 
 
• iedere inwoner gelijk is en ook gelijk behandeld dient te worden; 
• ook inwoners met een koopwoning door omstandigheden genoodzaakt kunnen zijn hun 

woning te verkopen door bijvoorbeeld het verliezen van een baan, ernstig ziek worden, 
een scheiding of in de schuldsanering komen;  

• ook koopwoningen die verkocht worden zorgen voor doorstroming op de woningmarkt;  
 
besluit: 
 
het voorgestelde beslispunt als volgt aan te vullen: “…….., met inachtneming van de 
volgende aanvulling aan het slot van de concept zienswijze: 
“dat het voorstel in het stuk om afscheid te nemen van de overgangsregelingen met 
betrekking tot woonduur voor 2011, dit voorstel wordt door de Huizer gemeenteraad van de 
hand gewezen. De raad van Huizen ziet derhalve graag dat de huidige regeling opgenomen 
blijft in de nieuwe regeling”.  

 
Ingediend door:  
 
Daniëlle van Deutekom   Bert Schaap 
(CDA)     (Transparant Huizen) 


