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Regionale woonservice 
 
Al in december 2020 hebben wij vragen gesteld over de regionale samenwerking van Woonveste en de 
gevolgen daarvan voor de wachtlijst voor en toewijzing van een sociale huurwoning. Uit de 
antwoorden die wij ontvingen bleek dat meer huurwoningen waren toegewezen aan inwoners van 
andere deelnemende gemeenten dan voor de samenwerking.  
 
Voor de samenwerking werd ca 30% toegewezen aan inwoners van omliggende gemeente omdat zij 
zich ook bij Woonveste hadden ingeschreven, als gevolg van de samenwerking steeg dat percentage 
tot 45%, dus de helft meer. 
Omdat wij dat een ongewenste ontwikkeling vonden, die nadelig is voor woningzoekende 
Heusdenaren, hebben wij gevraagd om agendering van de antwoorden op onze vragen tijdens een 
informatievergadering. Tijdens die vergadering wekten de andere partijen nou niet bepaald de indruk 
dat zij zich daar druk, laat staan erg druk over maakten. Zij zwegen in alle talen. 
Tot onze grote verbazing kwamen drie partijen (VVD, DMP en Gemeentebelangen) tijdens de 
raadsvergadering van 18 mei j.l. met een motie om te onderzoeken wat zou kunnen worden gedaan om 
de hiervoor geschetste ontwikkeling, die zij nu plotsklaps ook ongewenst vinden, te keren. 
Enigszins onbegrijpelijk gezien hun houding in maart jongstleden maar, zij het aan de late kant, steun 
voor de opvattingen die wij enkele maanden geleden al kenbaar hadden gemaakt. Wij hebben dus 
vrolijk ingestemd met de motie. 
 
Ergo, alsnog moet de wethouder nu aangeven hoe hij de hiervoor geschetste ontwikkeling gaat keren. 
Hij stelt wel dat hij met Woonveste er over gaat praten. Wij zullen hem houden aan het feit dat hij 
politiek verantwoordelijk is voor deze ongewenste ontwikkeling en niet Woonveste. De gemeente 
bepaald het huisvestingsbeleid en Woonveste voert dat slechts uit. En dat laatste moet vooral zo 
blijven! En als het niet anders kan, gewoon stoppen met de regionale samenwerking op dit vlak. 


