
 
 

  POSTADRES: 
  NORBERTUSPLEIN 2 5251 EE  VLIJMEN 
  TEL.: 06 53551703 
  EMAIL INFO@HEUSDENTRANSPARANT.NL 
  WEBSITE WWW.HEUSDENTRANSPARANT.NL 

 
 BEHANDELD DOOR 
 H.J. Kleian 
College van B&W gemeente Heusden  ONDERWERP 
d.t.v. Griffie Vragen ex art 43 RvO 
  ONS NUMMER 
 HT2022138 
  UW BRIEF DD 
 N.v.t. 
  BIJLAGE(N) 
 Geen 
  DATUM 
 30-9-2022 
 
Geachte lezer, 
 
Sinds enige tijd maakt Woonveste deel uit van Woonservice regionaal. Op de website van Woonveste 
is (vrijwel) geen informatie te vinden over de samenwerking. In dat licht bezien hebben wij een aantal 
vragen. 
1. Heeft het college ingestemd met deelname van Woonveste in Woonservice regionaal en zo ja 

wanneer?  
2. Is de raad, voor u dat besluit nam, daarvan in kennis gesteld en zo dat niet het geval is waarom 

niet?  Waarom had de raad geen rol in dat proces? 
3. Welke woningstichtingen maken deel uit van de Woonservice regionaal waarin Woonveste 

participeert en in/voor welke gemeenten zijn die woningstichtingen actief? 
4. Wij begrijpen dat er nog een aantal woningstichtingen voornemens zijn zich aan te sluiten bij de 

Woonservice regionaal waarin Woonveste participeert. Welke woningstichtingen zijn dat en 
welke gemeenten betreft dat? 

5. Graag ontvangen wij de woningbouwplannen voor de komende 5 jaar, voor zover beschikbaar, 
van de gemeenten zoals bedoeld in vraag 3 en 4. 

6. Graag ontvangen wij per aangesloten en nog aan te sluiten woningstichting het aantal personen op 
de wachtlijst, onderverdeeld per aantal jaren dat betrokkenen op de wachtlijst staat. 

7. Heeft het College ingestemd met het feit dat Woonveste niet langer gebruik maakt of gaat maken 
van de “lokale” urgentiecommissie maar van een regionale urgentiecommissie? 

8. Welk “urgentiereglement” is dan van toepassing binnen Woonservice regionaal en door welk 
orgaan is dat reglement vastgesteld of zal dat worden vastgesteld? 

9. Aan welke bepaling(en) in wet- en/of regelgeving ontleent het College de bevoegdheid voor de 
zaken zoals genoemd in de vragen 7 en 8 en welke rol is in deze weggelegd voor de gemeenteraad 
van Heusden op basis van de Huisvestingswet 2014? 

10. De raad heeft de op dit moment van kracht zijnde woonvisie vastgesteld. Inderdaad niet meer dan 
een visie zonder kaderstelling. Bent u de mening toegedaan dat u de raad in voldoende mate in 
haar kaderstellende positie heeft gebracht ten aanzien van de regionale samenwerking van 
Woonveste? 
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11. Indien u die mening bent toegedaan, kunt u en bent u dan bereid dat voor ons te verduidelijken? 
 
In afwachting van uw reactie, 
met vriendelijk groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


