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Geacht College, 
 

 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) ontving op 3 december 2008 een brief 

met de informatie dat u de ontwerp huisvestingsverordening hebt vrijgegeven voor inspraak, en dat wij 

uiterlijk 13 januari 2009 onze zienswijze bij u kunnen indienen. 

Intussen hebben wij in overleg met de heer Cor Verhagen afgesproken dat ons advies tot uiterlijk 16  

januari ingeleverd kan worden.  

 

De GAB heeft de huisvestingsverordening 2008 doorgenomen en vergeleken met de 

huisvestingsverordening 1996, en heeft hierover een aantal opmerkingen. 

Daarnaast geeft de GAB een aantal algemene adviezen over het urgentiebeleid. 

 

 

Wijzigingen t.o.v. de huisvestingsverordening 1996 

 

Artikel 2.4.1, lid 2 

In de huisvestingsverordening 1996 is in een bijlage opgenomen de "nadere uitwerking van de criteria 

die gehanteerd worden bij de beoordeling van verzoeken om inschrijving als woningzoekende met 

urgentie.” Deze bijlage ontbreekt in de nieuwe verordening, terwijl de criteria niet gewijzigd zijn t.o.v. de 

voorgaande verordening.  

De GAB adviseert de bijlage op te nemen in de nieuwe verordening, zodat de beoordelingscriteria 

transparant worden gemaakt. 

 

Artikel 2.4.2, lid 3 

Bij de toekenning van een medische urgentie dient goede afstemming te zijn met de uitvoering van de 

verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, zodat bijvoorbeeld cliënten waarvan reeds 

een medisch dossier bestaat, niet nog eens gekeurd hoeven te worden voor een medische urgentie 

(waar men ook nog eens voor moet betalen!).  

Ook dient het evt. recht op een Wmo-verhuiskostenvergoeding gecommuniceerd te worden. 
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Artikel 2.4.4, lid 2 

De GAB is verheugd dat in de nieuwe verordening tweemaal een passende woonruimte wordt 

aangeboden, en niet slechts eenmaal zoals in de huidige verordening; dit biedt mensen meer 

keuzevrijheid.  

 

Huisvestingsverordening 1996, artikel 2.5.4, lid 5, luidt: 

Burgemeester en wethouders kunnen bijzondere voorrang toekennen aan woningzoekenden die 

vergunningplichtige woonruimte in Gouda vrijmaken waaraan bijzondere behoefte bestaat. 

 

Waarom is dit lid weggelaten in de nieuwe verordening? 

 

 

Knelpunten in het huidige urgentiebeleid en adviezen ter verbetering 

 

Urgenten krijgen een zoekprofiel mee. Daar staat alleen het type woning in. Er wordt geen rekening 

gehouden met individuele woonomgevingswensen (bijv. bepaalde voorzieningen in de buurt, het 

sociale netwerk). Als men na een jaar nog geen woning gevonden heeft, of als men tweemaal de 

aangeboden woning heeft geweigerd, vervalt de urgentie. Daardoor zijn urgenten soms gedwongen 

om naar een andere buurt te verhuizen.  

De GAB adviseert om in het zoekprofiel ook rekening te houden met individuele 

woonomgevingswensen. 

 

Sinds 2003 moeten mensen met een urgentie zelf een woning zoeken in het gepubliceerde 

woningaanbod, op enkele groepen na. Uit het woningaanbod in de krant staat onvoldoende info om te 

bepalen of een woning aan het zoekprofiel voldoet. Geschikte woningen gaan zo verloren voor de 

doelgroep urgenten.   

Ten behoeve van de transparantie dient er een overzicht te komen van alle aangepaste en aanpasbare 

(= levensloopbestendige) woningen in Gouda, waar deze zijn en over welke aanpassingen deze 

woningen beschikken. Dit overzicht is er niet in Gouda, maar om vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen is het van groot belang dat dit overzicht er zo snel mogelijk komt.  

Vervolgens dienen de aangepaste woningen en aanpasbare woningen een aparte categorie te vormen 

binnen het gepubliceerde reguliere aanbod, zodat in één oogopslag duidelijk te zien is welke woningen 

aangepast en aanpasbaar zijn. Bij de omschrijving van die woning moet duidelijk zijn om welke 

aanpassingen het gaat. Er moet duidelijk worden aangegeven of woningen rolstoel- of 

rollatordoorgankelijk of levensloopbestendig zijn e.d., aansluitend bij de categorieën uit de visie op 

levensloopbestendig Gouda en het Wvg verstrekkingenboek 

De gemeente heeft hierin een taak als regisseur.  

 

 

Graag wordt de GAB geïnformeerd over de besluitvorming van het College op zijn advies. 

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mr. J.C. van Ingen, 

Voorzitter Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking. 

 

 

 

 

 

 

 


