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Geacht College 
 
Woonveste werkt sinds enige tijd samen met andere woningstichtingen binnen de organisatie 
Woonservice. Recent was in een artikel in het BD te lezen dat ruim 1.000 personen hadden gereageerd 
op een leegstaande woning/appartement, in dit geval in Den Bosch. Wij vragen ons af of al die 
belangstellenden waren ingeschreven bij de woningstichting die de betreffende woning in eigendom 
had, dan wel ook bij andere woningstichtingen die in Woonservice samenwerken. 
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding voor de volgende vragen: 
1. Woningstichtingen zelf kenden voor de samenwerking wachtlijsten voor woningzoekenden. Hoe 

wordt daar mee omgegaan binnen Woonservice, hanteren die één lijst of wachtlijsten per 
woningstichting/gemeente? 
 

2. Het moment van toewijzen van een beschikbare woning is afhankelijk van een aantal factoren, 
onder andere de tijd dat iemand op de wachtlijst heeft gestaan. Hoe wordt er toegewezen in het 
geval er iemand uit een andere gemeente hoger op de lijst staat dan iemand uit Heusden en 
beiden belangstelling hebben voor een woning in de gemeente Heusden? 

 
3. Hoe wordt voorkomen dat bij de toewijzing van een woning van Woonveste in de gemeente 

Heusden, een verdringingseffect optreedt door woningzoekenden uit andere gemeenten? 
 

4. Iedere gemeente heeft jaarlijks een taakstelling in het kader van de huisvesting van 
statushouders. Die wordt voor de gemeente Heusden concreet ingevuld door Woonveste. Vult 
Woonveste die verantwoordelijkheid ook in voor de huisvesting van statushouders die horen 
binnen de taakstelling van een andere gemeente? 

 
5. Welke negatieve gevolgen heeft deze regionale samenwerking voor woningzoekenden in de 

gemeente Heusden, die voor huisvesting in Heusden zijn aangewezen op woningen van 
Woonveste? Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord, waarom niet?  

 
6. Hoeveel woningen van Woonveste zijn in de afgelopen jaren toegewezen aan personen die op 

het moment van toewijzing niet woonachtig waren in de gemeente Heusden en niet voorkwamen 
op de wachtlijst van Woonveste? 
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In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


