
Onderwerp BRU Breukelen Loenen Advies
1. B+L: definitie aftoppingsgrens x art. 1.1 lid 3 art. 1.1 lid 3 schrappen, definitie komt verder niet in huisvestingsverordening voor
2. B+L: definitie convenant x art. 1.1 lid 12 art. 1.1 lid 12 schrappen, definitie komt verder niet in huisvestingsverordening voor
3. B+L: definitie eigen toegang art. 1.1 lid 12 x x overnemen, behoort bij definitie zelfstandige woonruimte
4. B+L: definitie ingezetene: 1 jaar feitelijk hoofdverblijf en volgens het bestemmingsplan art. 1.1 lid 18 art. 1.1 lid 18 schrappen

BRU: definitie ingezetene: 6 mnd feitelijk hoofdverblijf en voor permanente bewoning aangewezen woonruimte art. 1.1 lid 18 overnemen, onderscheid zelfstandige en onzelfstandige woonruimte
5. B+L: definitie inkomen: rekeninkomen idzv art. 1 Wet op de Huurtoeslag art. 1.1 lid 19 art. 1.1 lid 19 schrappen

BRU: definitie inkomen: gez. Verzamelinkomens idzv art. 2.3 Wet Inkomensbelasting 2001, m.u.v. inwonende kinderen art. 1.1 lid 19 overnemen, heeft betrekking op hoogte huurprijs
6. B+L: definitie koopprijsgrens: meest recente bedrag GS woningen waarvoor huisvestingsvergunning is vereist art. 1.1 lid 23 art. 1.1 lid 23 schrappen

BRU: definitie koopprijsgrens: max. kpg cf Huisvestingswet bewoonde woonruimte en € 200.000,- voor nieuwbouwwoning art. 1.1 lid 23 overnemen, betreft actualisering
7. B+L: definitie urgentieverklaring                   x art. 1.1 lid 35 art. 1.1 lid 35 schrappen, definitie heeft geen meerwaarde
8. B+L: inkomensgegevens leden huishouden jonger dan 27 jaar x art. 2.2.2 lid 2 art. 2.2.2 lid 2 schrappen, staat in de toelichting (Europese regelgeving)
9. B+L: verouderde inkomen - huur tabel gedifferentieerd naar leeftijd en aantal personen art. 2.3.1 art. 2.3.1 schrappen

BRU: actuele inkomen - huur tabel zonder verdere differentiatie art. 2.3.1 overnemen, meer keuzevrijheid woningzoekenden
10. BRU: eenpersoonshuishoudens kunnen slechts huurwoning toegewezen krijgen die max. 4 kamers telt art. 2.3.2 lid 2 x x overnemen, anders verdrijven eenpersoonshuishoudens grotere huishoudens van woningmarkt
11. B+L: bij volgordebepaling voorrang aan "passende" kandidaten en dit melden in advertentie x art. 2.3.3 lid 2 art. 2.3.3 lid 2 schrappen, betreft Lokaal Maatwerk (meer flexibiliteit)
12. B+L: overige voorwaarden zoals toestemming te verhuren, wijze van adverteren x art. 2.3.4 art. 2.3.4 schrappen, betreft Lokaal Maatwerk (meer flexibiliteit)
13. BRU: weigering verzoek tot inschrijving wegens besluit ontruiming vanwege onrechtmatige bewoning art. 2.4.1 lid 4 x x overnemen, reden tot weigering inschrijving (onrechtmatig doorverhuren resp. gebruiken)
14. B+L: bewijs van inschrijving: vermelden geboortedatum aanvrager art. 2.4.3 lid 1 art. 2.4.3 lid 1 schrappen, inkomen is relevant en niet geboortedatum

BRU: bewijs van inschrijving: aantal meeverhuizende personen, urgentie- en inkomensgegevens vermelden art. 2.4.3 lid 1 overnemen, relevant in het kader van (ver)huur en brandveiligheid
15. B+L: urgent verklaren: indien aan één van de indicatiegronden wordt voldaan art. 2.5.1 lid 1 art. 2.5.1 lid 1 schrappen, er kan ook sprake zijn van een combinatie van indicatiegronden voor urgentie

BRU: urgent verklaren: de noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en was voor de woningzoekende niet te voorzien art. 2.5.1 lid 1 overnemen, benadrukt noodzaak urgentie en na elke voorwaarde "en" toevoegen ter verduidelijking
16. B+L: urgent verklaren: op advies medisch adviseur niet vereiste ingevolge bestemmingsplan permanente bewoning x art. 2.5.1 lid 3 art. 2.5.1 lid 3 schrappen, betreft toepassing hardheidsclausule
17. BRU: urgentie bij relatiebeëindiging: niet claimen indien woning op naam partner en geen gemeenschap of partner uitkering bijstandsniveau art. 2.5.1 lid 3 x x overnemen, toevoegen "of" ter verduidelijking
18. BRU: lotingsysteem voor max. 20% woningaanbod art. 2.6.1 x x overnemen, bij het lotingsysteem wordt geen rekening gehouden met inschrijfduur en urgentie
19. BRU: versneld aanbieden woonruimte art. 2.6.1 lid 4 x x overnemen, ivm afschaffen woningkrant en website per 1-1-2013
20. BRU: toewijzing koopwoningen: deel niet voor doorstromers bestemd < helft van dat jaar te verkopen aantal nieuwe woningen tot koopprijsgrens art. 2.6.2 lid 1 x x overnemen, beperking verkoop aan niet-doorstromers
21. BRU: aanpassing prijzen sociale koopwoningen en inkomens art. 2.6.2 lid 2 x x overnemen, betreft actualisering prijspeil
22. BRU: weigeren onttrekkingsvergunning indien ontoelaatbare inbreuk woon- en leefklimaat woonruimte en omgeving art. 3.1.4 lid 3 x x overnemen, reden tot weigering ontrekkingsvergunning (ontoelaatbare inbreuk woonomgeving)
23. B+L: verouderd prijspeil compensatie bij onttrekkingsvergunning art. 3.1.5 lid 2 art. 3.1.5 lid 2 schrappen

BRU: geactualiseerd prijspeil compensatie bij onttrekkingsvergunning art. 3.1.5 lid 2 overnemen, betreft actualisering en indexering
24. B+L: grootte waarborgsom reële compensatie vast te stellen door B&W  art. 3.5.1 lid 5 art. 3.5.1 lid 5 schrappen

BRU: grootte waarborgsom reële compensatie gelijk aan financiële compensatie art. 3.5.1 lid 5 overnemen, komt ten goede aan rechtszekerheid 
25. B+L: waarborgsom vervalt na 1 jaar met mogelijkheid verlenging waarbij per jaar 1/3 deel van de bankgarantie aan gem compensatiefonds toekomt art. 3.1.5 lid 6/7 art. 3.1.5 lid 6/7 schrappen

BRU: waarborgsom teruggeven indien binnen 5 jaar vervangende, gelijkwaardige woonruimte aan de woonruimtevoorraad is toegevoegd art. 3.1.5 lid 6 overnemen, 5 jaar is een redelijke termijn
26. BRU: onttrekkingsvergunning intrekken in geval van structureel overlastpatroon art. 3.1.7 x x overnemen, intrekkingsgrond in geval van structurele overlast
27. BRU: paragraaf 3.2 niet van toepassing op gebouwen met woonruimte die in eigendom bij woningcorporaties, gebouwd in 1950 of daarna en 

voorzien van een steenachtige woningscheidende vloer art. 3.2.1 lid 3 x x overnemen, deze vrijstelling vergunningplicht gold al in Maarssen
28. BRU: opname bestuurlijke boete igv handelen zonder vereiste huisvestingsvergunning resp. ontrekkings-, samenvoegings en omzettingsvergunning art. 4.2 x x overnemen, mogelijkheid tot opleggen bestuurlijke boete bij overtredingen handelen zonder vereiste vergunning
29. BRU + B: overgangsregeling: voor 2/5 deel (40%) omzetten woonduur in inschrijfduur bij inschrijvers die zich voor 1-1-2007 hadden ingeschreven  art. 5.2 art. 5.2 x overnemen, rechtszekerheid overgangsbepaling


