
MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: WoonService Regionaal

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 18 mei 2021

De raad,   

Constaterende dat: 
 Het Heusdense aanbod sociale huurwoningen sinds eind 2019 wordt aangeboden binnen 

WoonService Regionaal (WSR), een regionaal vraag- en aanbod systeem waar sociale 
woningbouwcorporaties binnen de regio ’s-Hertogenbosch bij aangesloten zijn; 

 Sinds de aansluiting van Woonveeste bij WSR 45% van de sociale huurwoningen uit Heusden zijn 
verhuurd aan mensen van buiten de gemeente Heusden, tegenover 30% voor de aansluiting bij 
WSR;

 2.234 inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben gereageerd op een woning in Heusden 
tegenover 678 Heusdenaren die hebben gereageerd op een woning in ’s-Hertogenbosch.

Overwegende dat
 De huizenmarkt zich op dit moment in een crisis bevindt en dat het voor steeds meer mensen 

steeds moeilijker is om aan een huurwoning te komen;
 De kansen voor Heusdense inwoners op een sociale huurwoning in Heusden door WSR niet 

bevorderd worden;
 De wachtrijen voor een huurwoning in de gemeente Heusden aanzienlijk zijn gestegen en dat wij dit 

terugzien in de evaluatie maar ook horen van verschillende woningzoekenden. 

Is van mening dat:
 WSR een te groot negatief effect heeft op de kansen van Heusdense inwoners op een sociale 

huurwoning;
 Zowel de gemeente als Woonveste er alles aan moeten doen om dit effect te verbeteren (van 45% 

naar 30% terugbrengen).

Roept het college op om: 
 In gesprek te gaan met Woonveste over dit standpunt van de gemeenteraad; 
 Samen met Woonveste zo snel mogelijk verbeteringen door te voeren, zodat de kansen van de 

Heusdense inwoners op een sociale huurwoning (en bovengenoemd percentage) verbeterd 
worden;

 De uitkomsten van het gesprek met Woonveste binnen 6 weken schriftelijk terug te koppelen aan 
de gemeenteraad;

 En uiterlijk september 2021 met de op dat moment actuele cijfers een evaluatie uit te voeren inzake 
WSR en deze uiterlijk vóór de begrotingsvergadering terug te koppelen aan de raad middels een 
raadsinformatiebrief.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

Ondertekening: 
 
 

Noah Brok                                       Kees Musters                                       Bram Lommers                                             
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Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken  De raadsgriffier.


