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Geachte lezer, 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering, 12 juli 2022, heeft Heusden Transparant volstrekt helder duidelijk 
gemaakt dat zij nog liever vandaag dan morgen stoppen met Woonservice regionaal. Niet alleen omdat 
wij er van overtuigd zijn dat woningzoekende inwoners van Heusden de dupe zijn van die 
samenwerking, maar ook omdat het allerlei bijverschijnselen heeft. Onder andere over zo’n, 
bijverschijnsel gaat deze brief. 
In een raadsinformatiebrief van 14 april j.l. wordt medegedeeld dat de “Heusdense urgentiecommissie” 
is verdwenen en dat daarvoor in de plaats een regionale toetsingscommissie de werkzaamheden gaat 
overnemen. 
1. In vorenbedoelde raadsinformatiebrief wordt gesteld dat de Huisvestingsverordening gemeente 

Heusden 2016 per 26 september 2020 is verlopen. Kunt u aangeven waar in die, door de raad 
vastgestelde verordening, is opgenomen dat de verordening een werkingsduur heeft van slechts 4 
jaar? 

2. Kunt u verklaren waarom de betreffende verordening nog steeds te vinden is op Overheid.nl en dat 
daar staat dat de verordening nog steeds geldend is? 

3. Kunt u aangeven wanneer de raad een besluit heeft genomen om de verordening in te trekken? 
4. Als de verordening uit 2016 niet meer van toepassing was, waarom heeft het college verzuimd om 

een nieuw voorstel voor een Huisvestingsverordening te doen aan de raad? 
5. Deelt u onze mening dat het meer dan nodig is dat wordt geïnventariseerd welke gemeentelijke 

regelingen door de tand des tijd modernisering behoeven? 
6. De eerder genoemde huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 vormt de juridische 

grondslag voor het Reglement urgentiecommissie 2016 welke ook nog steeds geldend is. In dat, 
nog steeds geldende reglement, is de samenstelling van de urgentiecommissie geregeld. Hoe kunt 
u instemmen met samenstelling van een urgentiecommissie die strijdig is met een nog steeds 
geldend reglement? 

7. Het vorenstaande overziende, is het College met ons van mening dat de raad door het College 
onvoldoende in de positie is gebracht zijn visie kenbaar te maken over vorenstaande en de raad 
daarmee zijn kaderstellende rol niet dan wel onvoldoende heeft kunnen invullen?  
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8. Heeft u de bereidheid om die lacune voor wat betreft de betrokkenheid van de raad bij dit dossier 
te repareren? 

9. Kunt u enigszins begrip opbrengen voor het feit dat door dit soort voorvallen ons gevoel bij 
regionale samenwerking met de dag afneemt? 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
namens de fractie Heusden Transparant, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


