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Aanleiding
In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie 'Starters op de woningmarkt' aangenomen. In de 
motie wordt gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om eigen inwoners 
voorrang te geven bij het toewijzen van woningen. Dit vanuit de constatering dat het voor Heusdense 
jongeren en overige Heusdense woningzoekenden nagenoeg onmogelijk is om een woning in onze 
gemeente te kopen of te huren. Hierbij geeft de motie aan dat financieringsvoorbehoud geen criterium 
zou mogen zijn voor toe- of afwijzen. 

Informatie

Koopwoningen
Een gemeente heeft geen wettelijke (sturings)instrumenten bij de toewijzing van koopwoningen, ook 
niet door bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden te stellen bij grondverkoop richting ontwikkelende 
partij. Het is aan de verkopende partij om te bepalen aan wie de woning verkocht wordt. De 
verkopende partij kan besluiten om de woningen eerst aan te bieden via lokale communicatiekanalen. 

Financiering bij koopwoningen
De regels over de maximale hypotheek zijn wettelijk bepaald. De hypotheekverstrekker toetst of het 
inkomen voldoende is om de gewenste hypotheek te krijgen. Gemeenten hebben hier geen invloed 
op. 

Daarnaast kiezen we als gemeente niet voor het beschikbaar stellen van startersleningen omdat het 
een prijsopdrijvend effect heeft. Bovendien vergroot het de kansen van koopstarters op de 
woningmarkt niet. Koopstarters worden daarentegen wel geconfronteerd met hogere hypotheeklasten.

Huurwoningen
Om voor een sociale huurwoning in onze gemeente in aanmerking te komen, kan iedereen zich 
inschrijven bij Woonservice Regionaal. Huurwoningen worden in beginsel als eerste aangeboden aan 
het huishouden met de langste inschrijfduur. Om onder andere jongeren, en overig woningzoekenden 
die nog niet lang ingeschreven staan, meer kans te geven op de woningmarkt, wordt 15% van het 
woningaanbod via loting verhuurd. Toewijzing vindt dan dus niet plaats op basis van inschrijfduur. 

Inkomen en huurprijsniveau
Corporaties zijn bij woningtoewijzing gebonden aan de regels van passend toewijzen. Er zijn regels 
betreffende het maximuminkomen in relatie tot de hoogte van de huur. Afwijken van deze regels is 
alleen bij uitzondering mogelijk. Bijvoorbeeld bij een gedwongen verhuizing in het kader van een 
sloopproject. Het feit dat iemand inwoner is van onze gemeente is geen reden tot afwijking van de 
regels voor passend toewijzen. 



Gemeentelijke sturingsmaatregelen woningmarkt
In de bijlage bij de raadsinformatiebrief van 1 juni 2021 staan diverse sturingsmaatregelen voor de 
woningmarkt. Zo wordt bij de woningbouwprogrammering, conform de Woonvisie Heusden, rekening 
gehouden met het realiseren van woningen voor onder andere starters. Het gaat dan om sociale huur 
en betaalbare koop.

Onderzoek verruimen kansen voor Heusdense woningzoekenden (sociale huur)
In overleg met de gemeente, onderzoekt Woonveste nu welke mogelijkheden er zijn om de kansen 
voor Heusdense woningzoekenden te vergroten. Hierbij wordt onder andere nagedacht over het 
inzetten van nieuwbouw (eengezins)woningen en doorstroomregelingen (naar levensloopgeschikte 
woningen) voor Heusdense senioren. Als basis voor het onderzoek naar het verruimen van kansen, 
wordt eerst onderzocht welke doelgroepen (starters, gezinnen, senioren) het meest knel zitten op de 
sociale huurwoningmarkt. 
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