
Gemeente Qudewater 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
17R.00883 

Van College van burgemeester en wethouders 

Datum 7 november 2017 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder S O. Ypma 

Portefeuille(s) : Volkshuisvesting 

Contactpersoon : C. de Heer 

Tel.nr. : 0348 428 274 

E-mailadres : heer.c@woerden.nl 

Onderwerp: 

Eigen bijdrage aanvraag urgentieverklaring 

Kennisnemen van: 
Het besluit van het besluit van het college om: 

- alle aanvragers van een urgentieverklaring van een sociale huurwoning die inwoner van Oudewater zijn, 
en vanaf 1 januari 2018 een aanvraag voor urgentie hebben ingediend én een eigen bijdrage hebben 
betaald, é 100 (of twee derde als de hoogte van de eigen bijdrage in de toekomst wijzigt) uit te betalen, 
tenminste als de aanvrager een urgentie toegekend heeft gekregen. 

Inleiding: 

Uw raad heeft op 6 juli 2017 bij de behandeling van het voorstel van de wijziging van de Huisvestings
verordening Regio Utrecht 2015 van de gemeente Oudewater, een motie aangenomen om de hoogte van de 
eigen bijdrage bij het aanvragen van een zogenoemde urgentieverklaring te verlagen van 6 150 naarš 50. De 
verlaging van de hoogte van de eigen bijdrage zou met terugwerkende kracht moeten ingaan per 1 januari 2017. 

Ons college is over de mogelijkheden van de verlaging van de eigen bijdrage in gesprek gegaan met de Stichting 
Urgentieverlening West Utrecht (verder SUWU.) In deze stichting werken de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, 
Montfoort, Stichtse Vecht, Woerden en Oudewater samen bij het verstrekken van urgentieverklaringen, die onze 
inwoners naar aanleiding van een noodsituatie voorrang geven bij de toewijzing sociale huurwoningen op andere 
woningzoekenden in de regio. Het algemeen bestuur van de SUWU wordt gevormd door de wethouders van de 
zes gemeenten. Zij stellen de begroting en de rekening vast. Onderdeel van de begroting is de hoogte van de 
eigen bijdrage voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Deze is al een aantal jaren 6 150. 

Kernboodschap: 

1. Het betalen door de gemeente van de eigen bijdrage is niet realistisch 
Na het aannemen van de motie heeft ons college contact opgenomen met de voorzitter van de 
urgentiecommissie van de SUWU. Deze heeft voorgerekend wat het effect kan zijn van het verlagen van de 
eigen bijdrage van 6 150 naar C 50. De voorzitter schat dat de gemeentelijke bijdrage van de Oudewater 
aan de SUWU dan met ongeveer ê 11.000 omhoog gaat: van ë 4.000 naar 6 15.000. 

Het is namelijk niet zo dat Oudewater voor de bijvoorbeeld (huidige) 16 aanvragers ë 100 bijdraagt en dan 
alleen f 1.600 extra bijdraagt aan de SUWU. Door een verwachte aanzienlijke toename van het aantal 
aanvragen als de drempel voor het aanvragen van een urgentie lager wordt, nemen de totale kosten van de 
SUWU naar verwachting toe met 6 11.000. Deze kosten zouden dan volledig voor rekening komen van de 
gemeente Oudewater. 
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De verwachte meerkosten van 6 11.000 voor de SUWU worden veroorzaakt door de daling van de eigen 
bijdragen, de toename van de kosten voor sociale en medische urgenties (onafhankelijk medisch onderzoek) 
en de verwachte toename van verlengingen van urgentie en bezwaarprocedures. De inschatting van de 
voorzitter van de urgentiecommissie is gebaseerd op zijn jarenlange ervaring in de SUWU, kennis van de 
financiën van de SUWU en de opgedane ervaring sinds de vorming in 2011 van de gemeente Stichtse 
Vecht. De vorming van die gemeente betekende onder andere dat de inwoners van de voormalige gemeente 
Maarssen voortaan ook een eigen bijdrage moesten betalen voor een urgentieverklaring: het aantal 
aanvragen uit Maarssen nam vanaf dat moment met de helft af. 

2. De gemeente betaalt een gedeelte van de eigen bijdrage terug als urgentie wordt toegekend 
In de algemene bestuursvergadering van de SUWU op 12 oktober 2017 heeft ons college de motie van uw 
raad aan de orde gesteld. Het algemeen bestuur was niet bereid de eigen bijdrage voor de inwoners van de 
zes gemeenten op ē 50 te zetten. De SUWU verwacht bij een forse verlaging van de eigen bijdrage namelijk 
ook een forse toename van het aantal aanvragen en dito stijging van de kosten, terwijl het aantal af te geven 
urgentieverklaringen waarschijnlijk niet toeneemt: de toetsing blijft namelijk dezelfde. 

Oudewater mag van het bestuur van de SUWU wel aan zijn inwoners aanbieden dat als een 
urgentieverklaring wordt afgegeven, zij C 100 terugkrijgen (of twee derde als de hoogte van de eigen bijdrage 
in de toekomst wijzigt.) Dit aanbod geldt ook voor de andere gemeenten als zij dit willen. Naar verwachting 
neemt op deze manier het aantal aanvragen niet noemenswaardig toe. Ons college heeft besloten dit vanaf 
1 januari 2018 aan onze inwoners aan te bieden. 

3. Aanvrager van urgentieverklaringen in 2017 
Uw motie stelt ook dat de verlaging van de eigen bijdrage vanaf 1 januari van dit jaar moet ingaan. Ons 
college heeft besloten uw raad hierin niet te volgen om redenen van transparantie en rechtsgelijkheid. 

Financiën 

In 2018 wordt de begroting bij het product volkshuisvesting (Bijdr. regionale urgentiecommissie 
woningzoekenden [680300011.2/42046]) naar verwachting met f 1.150 overschreden. Dit is lager dan de 
geschatte Ê 1.600 op basis van 16 aanvragen, omdat de op 12 oktober 2017 door het algemeen bestuur van de 
SUWU vastgestelde reguliere bijdrage aan de SUWU in 2018, lager uitvalt dan die van dit jaar: respectievelijk 
6 3.531 en6 4.110. 

Vervolg: 

Communicatie via de website van de gemeente. 

De wnd. secretaris 

ir. W.J. Tempel 
P. Verhoeve mr 
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