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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 18 juli 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over urgentie en de Huisvestingsverordening 

gemeente Heusden 2016 (hierna huisvestingsverordening). 

 
Vraag 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? 
 
Antwoord  

De werkingsduur van een huisvestingsverordening is opgenomen in de 

Huisvestingswet. In artikel 4 lid 1 is opgenomen dat een huisvestingsverordening 

een werkingsduur heeft van ten hoogste vier jaar.  

 
Vraag 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? 
 
Antwoord  

Bij de aanlevering van de informatie is geen rekening gehouden met de wettelijke 

termijn die aan een huisvestingsverordening is verbonden. Een 

huisvestingsverordening wijkt in die zin ook af van andere regelingen die geen 

wettelijk vastgestelde werkingsduur kennen. Dit is inmiddels hersteld door het 

vermelden van de correcte werkingsduur op Overheid.nl.     

 
Vraag 3 
Kunt u aangeven wanneer de raad een besluit heeft genomen om de verordening 
in te trekken? 
 
Antwoord  

Daar heeft de raad geen besluit over genomen. De Huisvestingswet geeft aan dat 

een huisvestingsverordening een werkingsduur heeft van ten hoogste vier jaar.  

 
Vraag 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? 
 
Antwoord  

In de verordening uit 2016 zijn de urgentiegronden vastgesteld. Door de 

voorgenomen aansluiting bij de regionale urgentiecommissie (die vergelijkbare 
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urgentiegronden kent) was er geen noodzaak een nieuwe huisvestingsverordening 

op te stellen.  

 

Vraag 5 
Deelt u onze mening dat het meer dan nodig is dat wordt geïnventariseerd welke 
gemeentelijke regelingen door de tand des tijds modernisering behoeven?  
 
Antwoord  

De huisvestingsverordening is, in tegenstelling tot andere regelingen, een 

uitzondering in de zin dat deze op grond van de Huisvestingswet een maximale 

geldigheidsduur heeft van vier jaar. Daar is bij het publiceren op overheid.nl geen 

rekening mee gehouden. Dit is inmiddels hersteld1. Wij zullen de publicaties op 

overheid.nl hierop screenen.  

 
Vraag 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? 
 
Antwoord  

In afwachting op aansluiting bij de regionale urgentiecommissie is ervoor gekozen 

om de huidige werkwijze met de huidige urgentiecommissie voort te zetten. Het 

alternatief zou zijn dat Woonveste de urgentieverlening naar eigen inzicht uitvoert. 

Hierover bent u geïnformeerd in een raadsinformatiebrief van 12 april 20222.   

 

Vraag 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? 
 
Antwoord  

In de raadsinformatiebrief van 12 april 2022 over aansluiting bij de 

urgentiecommissie van Woonservice Regionaal is beschreven dat er voor 

Heusdenaren die urgentie aanvragen niets wezenlijks verandert bij de overstap 

naar de urgentiecommissie van Woonservice Regionaal. De nieuwe werkwijze sluit 

aan op de door de raad in 2016 vastgestelde kaders.  

 
Vraag 8 
Heeft u de bereidheid om die lacune voor wat betreft de betrokkenheid van de raad 
bij dit dossier te repareren? 
 
Antwoord  

Zoals in de raadsinformatiebrief van 12 april bent u geïnformeerd over aansluiting 

bij de urgentiecommissie van Woonservice regionaal. In deze brief is ook 

aangegeven dat de kaders op basis waarvan de urgentiecommissie urgentie kan 

verlenen niet gewijzigd is. Over het voornemen om aan te sluiten bij de regionale 

urgentiecommissie is eerder gecommuniceerd in het kader van de  

                                                      
1 De werkingsduur van de huisvestingsverordening is aangepast op overheid.nl 
2 Het besluit om deze RIB te versturen heeft het college 12 april 2022 genomen, de brief is 14 april 2022 
verzonden.  

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9b2416e9-1a44-4534-9eed-c894ec305bfd?documentId=52baaeed-e8bf-46ae-807f-efd0cb030d86&agendaItemId=9154adb0-e42f-48b1-a9f4-9e3accb52912
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9b2416e9-1a44-4534-9eed-c894ec305bfd?documentId=52baaeed-e8bf-46ae-807f-efd0cb030d86&agendaItemId=9154adb0-e42f-48b1-a9f4-9e3accb52912
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prestatieafspraken 2021 en 2022.  Wij zijn dan ook van mening dat hier actief over 

gecommuniceerd is.   

 
Vraag 9 
Kunt u enigszins begrip opbrengen voor het feit dat door dit soort voorvallen ons 
gevoel bij regionale samenwerking met de dag afneemt? 
 
Antwoord  
In de raadsinformatiebrief over aansluiting bij de urgentiecommissie van 

Woonservice Regionaal is aandacht besteed aan de kansen voor Heusdense 

woningzoekenden. Deze zijn niet gewijzigd. Voor maatregelen om de slaagkansen 

voor Heusdenaren te verhogen, verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 20 

juli 2022 over de gemeentelijke sturingsmaatregelen Woningmarkt. Wij nemen 

kennis van uw zorg over regionale samenwerking op dit thema en gaan hierover 

graag met u in gesprek tijdens de komende themabijeenkomst.   

Het niet correct opnemen van de geldigheidsduur van de huisvestingsverordening 

staat hier verder los van. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 

 
 

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/acc1a4bc-0625-4cf9-9c60-a656d4afc149?documentId=5a669faf-186f-4f64-a832-81e1a5d858b9&agendaItemId=a8bbf941-c530-467f-b6d3-865f8967a087

