
 

 

POSTADRES 

Gemeente Heusden 
Postbus 41 

5250AA  Vlijmen  
 

BEZOEKADRES 

Julianastraat 34 
Vlijmen 

 

T (073) 513 17 89 

F (073) 513 17 99 

E INFO@HEUSDEN.NL 
 

DIGITAAL LOKET 

www.heusden.nl 
 

Bankrelatie 

NL54NGH0285003909 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

Voor meer informatie kunt u het  Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op  

www.heusden.nl 

 

H.J. Kleian 

 

 

  
ONS KENMERK: 1038960 

UW KENMERK: HT2020102 

UW BRIEF VAN: 8 december 2020 

BEHANDELD DOOR: Frank Verbaan 

ONDERWERP: vragen ex artikel 43 RvO over toewijzing woningen door Woonveste 

AANTAL BIJLAGEN:   

DATUM: 19 januari 2021 

VERZ. 21 januari 2021 

  

Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 8 december 2020 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over de toewijzing van woningen door 
Woonveste. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord  
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven bij WoonService Regionaal (hierna 

WSR) en inschrijvingen worden centraal bijgehouden (‘één wachtlijst’). De 

inschrijfduur is van belang bij het reageren op woningen en die geldt ongeacht 

waar de woningzoekende vandaan komt. 

 
Vraag 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?  
 
Antwoord  

In een dergelijk geval wordt de woning toegewezen aan de geïnteresseerde met 

de langste inschrijfduur. Het stellen van maatschappelijke of economische 

bindingseisen is bij toewijzing van een woning niet toegestaan tenzij er dringende 

redenen zijn (bijvoorbeeld bij een urgentieverlening). Voor de toetreding tot WSR 

was het overigens ook al mogelijk voor woningzoekenden van buiten de gemeente 

Heusden om zich bij Woonveste in te schrijven en een woning toegewezen te 

krijgen.  

 

Vraag 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?  
 
Antwoord  

Zoals in ons antwoord op vraag 2 al staat, zijn er geen maatschappelijke of 

economische bindingseisen toegestaan.  
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In die zin kan dan ook niet worden voorkomen dat mensen van buiten de 

gemeente, die zijn ingeschreven bij WSR (of voorheen bij Woonveste), reageren 

op woningen in onze gemeente en deze ook toegewezen krijgen.  

 

Vraag 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?  
 
Antwoord  

Nee, de taakstelling is gekoppeld aan de gemeente en niet aan de corporatie en 

moet ook binnen de gemeente gerealiseerd worden. De gemeente maakt 

vervolgens afspraken over de huisvesting van de statushouders met de corporatie 

die actief is in de eigen gemeente. 

 
Vraag 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?  
 
Antwoord  

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief over 

de evaluatie van één jaar WoonService Regionaal die u ook deze week ontvangt. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord  

Uit de evaluatie van één jaar WoonService Regionaal blijkt dat in het afgelopen 

jaar 277 woningen zijn verhuurd, waarvan 130 aan woningzoekenden van buiten 

onze gemeente. Hoeveel van deze woningzoekenden eerder niet bij Woonveste 

ingeschreven waren is ons niet bekend en is ook niet uit het WSR- systeem te 

halen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 


