
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

*Z009979BC71*
 
 

 

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Harmonisatie huisvestingsverordening 
 
Datum raadsvergadering 
27 november 2012 
 
Werksessie 
13 november 2012 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
tomas.de.smet@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer  
20 
Registratie nummer 
Z/12/16832-VB/12/02047 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Intrekken van de huisvestingsverordeningen Breukelen (2006) en Loenen (2007). 
2. Vaststellen van de huisvestingsverordening Stichtse Vecht, geldend voor het grondgebied van de 

voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. 
 
 
Samenvatting 
 
De huisvestingsverordening Stichtse Vecht (geldend voor het grondgebied van de voormalige gemeente 
Breukelen en Loenen) zorgt er samen met de huisvestingsverordening BRU (geldend voor het 
grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen) voor dat er binnen Stichtse Vecht eenduidige 
regelgeving geldt. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Raadsbesluit met huisvestingsverordening 
- Overzicht verschillen huisvestingsverordeningen BRU, voormalige gemeenten Breukelen en Loenen 
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Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient de regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen  
te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
Onderhavig voorstel voorziet in harmonisatie van regelgeving op het gebied van volkshuisvesting, 
waardoor per 1 januari 2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal gelden. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie. 
 
Argumenten 
De voormalige gemeente Maarssen participeerde in het Bestuur Regio Utrecht. U heeft echter nog geen 
definitief standpunt ingenomen over verdere deelname aan het BRU. Dit betekent dat de 
huisvestingsverordening van het BRU geldt voor het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen. 
Voorgesteld wordt om de huisvestingsverordeningen van de voormalige gemeenten Breukelen en 
Loenen, die participeerden in de voormalige Samenwerking Utrecht West, in te trekken en voor dit 
grondgebied de onderhavige huisvestingsverordening te laten gelden, die nauw aansluit bij de 
huisvestingsverordening van het BRU. 
 
De huisvestingsverordeningen van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen uit 2006 
respectievelijk 2007 kennen hun grondslag in de huisvestingsverordening die destijds is opgesteld door 
het BRU. In tegenstelling tot de huisvestingsverordeningen van de voormalige gemeenten Breukelen en 
Loenen is en wordt de huisvestingsverordening van het BRU halfjaarlijks geactualiseerd.  
 
In bijgevoegd overzicht treft u  de verschillen tussen de huisvestingsverordeningen van het BRU en de 
voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat het goed 
mogelijk is om ook voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen aan te 
sluiten bij de huisvestingsverordening van het BRU. Op deze manier geldt een eenduidige regelgeving 
binnen de gemeente Stichtse Vecht.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De huisvestingsverordening regelt de woonruimteverdeling binnen de gemeente Stichtse Vecht en geldt 
als toetsingskader voor diverse aanvragen, zoals het verzoek om urgentie bij het toekennen van een 
huurwoning, een aanvraag om vergunning voor het samenvoegen van twee woningen. 
 
Communicatie 
Over de wijze van harmoniseren is met diverse instanties overleg gevoerd, zoals het BRU, SWRU,  
SUW-gemeenten, woningcorporatie Vecht en Omstreken. Na vaststelling van de huisvestingsverordening 
wordt deze gepubliceerd in het Nieuwsblad voor Vecht, Amstel en Rijnstreek en wordt deze geplaatst op 
de gemeentelijke website en de nationale website www.overheid.nl.  
 
Kanttekeningen financiën en risico’s 
Vanuit het oogpunt van harmonisatie wordt voor de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen 
aangesloten bij de huisvestingsverordening van het BRU. Alle BRU-gemeenten passen deze verordening 
toe. Voor zover te overzien leidt deze wijze van harmoniseren niet tot (juridische) complicaties.  
 
Het instrument van de bestuurlijke boete is opgenomen in de BRU-verordening en derhalve ook in de 
voorliggende huisvestingsverordening. Het toepassen van dit instrument betreft een bevoegdheid. 
 
Vervolg 
Afhankelijk van het voortbestaan van het BRU en de deelname hierin door de gemeente Stichtse Vecht 
zal in een later stadium één huisvestingsverordening gaan gelden voor het gehele grondgebied van de 
gemeente Stichtse Vecht. 
 
Maarssen, 9 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris Burgemeester 

http://www.overheid.nl/
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