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Lugt, Arjen van der

Van: Esther Hermsen <ehermsen@dewoningraat.nl>

Verzonden: woensdag 22 mei 2019 10:25

Aan: Lugt, Arjen van der

Onderwerp: RE: Reactie Woningraat/huurdersraat op concept-huisvestingsverordening

Categorieën: Ingekomen Stukken

Geachte heer van der Lugt, 

 

Ik zal de vraag beantwoorden;  

 

Als de huisvestingsverordening van Oudewater niet aansluit bij de rest van de regio is dat erg onduidelijk voor 

woningzoekenden. Het is ook geen voordeel voor inwoners van Oudewater om deze voorgestelde wijziging niet op 

te nemen. De opbouw van inschrijfduur gaat dan anders lopen als woningzoekenden een woning in Oudewater 

accepteren. Verder kan deze regeling doorstroming stimuleren. Woningzoekenden kunnen bijvoorbeeld starten in 

een kleinere woningen en dan sneller doorstromen naar een andere huurwoning. Het effect van deze wijziging is 

wel dat de gemiddelde inschrijfduur waarschijnlijk gaat toenemen. Om voor starters de kans van slagen te 

vergroten, gaan wij loting inzetten. 

 

De Woningraat wil dus graag aansluiten bij de rest van de regio. 

 

Bedoelde u met onderstaande of we de vraag ook aan De Huurdersraat willen doorzetten?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Hermsen 

Manager beleid en communicatie  

 

 

Kapellestraat 19 

3421 CT  Oudewater 

www.dewoningraat.nl 

 

Telefoon         : 085-2101910 

E-mail             : ehermsen@dewoningraat.nl Werkdagen      : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vanaf 11.30 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Lugt, Arjen van der [mailto:a.lugt@oudewater.nl] 

Verzonden: Monday, May 20, 2019 4:30 PM 

Aan: Karl Lissendorp 

Onderwerp: FW: Reactie Woningraat/huurdersraat op concept-huisvestingsverordening 

 

Geachte heer Lissendorp, 

 

Vanuit de ChristenUnie/SGP-fractie is gevraagd om een reactie vanuit uw organisatie en Woningraat bij de nieuwe 

Huisvestingsverordening, die zoals u weet maandagavond 27 mei besproken wordt door het Forum Samenleving van 

de gemeenteraad. 

 

Kan vanuit uw organisatie een reactie gegeven worden en zou u deze vraag ook voor willen leggen aan de 

Woningraat? 
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Bij voorbaat dank voor uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Arjen van der Lugt 

Raadsgriffier 

 

E: a.lugt@oudewater.nl 

T: 06 - 30 25 64 79 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Bos Vincent [mailto:vincent.bos@eerstekamer.nl] 

Verzonden: zaterdag 18 mei 2019 16:31 

Aan: Lugt, Arjen van der 

Onderwerp: Reactie Woningraat/huurdersraat op concept-huisvestingsverordening 

 

Dag Arjen,  

 

Ik ben benieuwd naar de reactie van de Woningraat en Huurdersraat op de nieuwe huisvestingsverordening. De 

voorgestelde wijzigingen zijn behoorlijk groot (o.a. Over behoud inschrijftijd). Deze reactie is naar ik meen van 

belang voor de hele raad.  

 

Kun jij deze uitvraag doen, of doorgeven aan het college? Of heb ik daarvoor instemming van het presidium nodig? 

 

Groeten, 

Vincent  

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 


