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Onde-erp: Onodhodoxe maatregelen om het (huurlwoningenarsenaal uit te breiden
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2015
OVER|EGENDE DAT:
*
@
@
@
*
er in Stichtse Vecht structureel ca. 800 inwoners staan op de wachtlijst voor een huurwoning
dat de gemiddelde wachttijd inmiddels is opgelopen tot (afhankelijk van het type woning) tussen
de zes en twaalf jaar
de behoefte aan woonruimte in de gemeente Stichtse Vecht nog immer toeneemt
met de huidige kaders en de situatie op de woningmarkt geen verandering in deze situatie valt te
verwachten
CONSTATERENDE DAT:
@
er door initiatiefnemers voorstellen worden gedaan, die uitbreiding van dit woningarsenaal
mogelijk maken
deze soms struikelen op één of enkele van de door de raad gestelde kaders
het soms kaders betreft waarvoor wettelijk nog wel meer ruimte is
@
@
NODIGT HET COLLEGE UIT:
* om in die gevallen waar voorstellen van initiatiefnemers op het gebied van uitbreiding van het
woningarsenaal dreigen te struikelen op een enkel kader, een verzoek tot het afwijken van deze
kaders aan de raad voor te leggen
@ dit te doen onder vermelding van de daarbij dan geldende extra voo|aarden voor
initiatiefnemerts) en huurders
. dit ook te doen bij projecten van maatschappelijk belang zoals gezondheidscentra en
ouderenzorg of het huisvesten van statushouders
En gaat over tot de orde van de dag.
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