
Van: Mossevelde Gwen van  
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 15:30 
Aan: 'bas.verwaaijen@gmail.com' <bas.verwaaijen@gmail.com> 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Koerhuis, Thomas 
<Thomas.Koerhuis@stichtsevecht.nl>; Huisman, Irene <Irene.Huisman@stichtsevecht.nl>; Koster, 
Peter <peter.koster@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: Technische vragen inzake rapport evaluatie huisvestingsverordening 
 
Geachte heer Verwaaijen, 
 
Naar aanleiding van uw vragen over het rapport evaluatie huisvestingsverordening 2015-2016 heb ik 
de volgende antwoorden: 
 
 Op pagina 6, onder C. Doorstroming lezen we: 
 
 "Om de doorstroming te bevorderen gebruiken een aantal gemeenten de regeling van groot 

naar beter. Hierbij wordt voorrang gegeven aan een ouderen bij verhuizing van een grootte 
(sic) woning naar een beter passende, kleinere, woning." 

 
Vraag 1: Gebruikt de gemeente Stichtse Vecht deze regeling ook?  
 Nee wij maken geen actief gebruik van deze regeling, maar de corporaties gebruiken wel 

andere methodes. 
 Portaal heeft een regeling waarbij  huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote 

huurwoning achterlaten en (2) willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning 
zonder trap voorrang kunnen krijgen. 

 En huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote huurwoning achterlaten en (2) willen 
verhuizen naar een kleinere woning. Zij betalen voor de nieuwe woning maximaal €50 netto 
huur meer dan voor de achter te laten woning. 

 
 Vecht en Omstreken heeft geen speciale regeling wel geven zij aan dat als senioren zich 

melden omdat ze hulp nodig hebben bij een verhuizing dan helpen zij ze zo goed mogelijk of 
verwijzen door naar derden.  Daarnaast beschikt Vecht en Omstreken over voldoende 
aanbod aan eengezinswoningen, beleid om deze extra vrij te krijgen zien zij niet als 
noodzakelijk. 

 
Vraag 2: Zo nee waarom niet en wat is er benodigd om een dergelijke regeling wel te gaan 

gebruiken? 
 In het kader van de prestatieafspraken die jaarlijks met de corporaties worden gesloten 

wordt nu uitgegaan van maatwerk per corporatie (mede afhankelijk van het (type) 
woningbezit.) 

 
Hopelijk zijn hiermee uw vragen afdoende beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gwen van Mossevelde 
projectleider 
 

 
 

 gwen.van.mossevelde@stichtsevecht.nl 
M 06 16562707 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
Meestal aanwezig maandag en donderdag 
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Van: Bas Verwaaijen [mailto:bas.verwaaijen@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 19 oktober 2017 00:11 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: ll@studiotijdgat.nl 
Onderwerp: Technische vragen inzake rapport evaluatie huisvestingsverordening 
 
Geachte leden van de Griffie, 
 
De fractie van Lokaal Liberaal heeft in voorbereiding op de raad van 31 oktober een aantal 
technische vragen over het navolgende document: Rapport evaluatie huisvestingsverordening 
2015 - 2016 
 
Op pagina 6, onder C. Doorstroming lezen we: 
 
"Om de doorstroming te bevorderen gebruiken een aantal gemeenten de regeling van groot 
naar beter. Hierbij wordt voorrang gegeven aan een ouderen bij verhuizing van een grootte 
(sic) woning naar een beter passende, kleinere, woning." 
 
Vraag 1: Gebruikt de gemeente Stichtse Vecht deze regeling ook?  
Vraag 2: Zo nee waarom niet en wat is er benodigd om een dergelijke regeling wel te gaan 
gebruiken? 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van Lokaal Liberaal, 
 
Bas Verwaaijen 
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