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2 2 Motie: Geef jongeren een kans op een huurwoning-1  
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Onderwerp: Woonvisie 

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 22 september 2020 

De raad, 

Constaterende dat: 
• Er een urgente woningnood is onder jongeren in de gemeente Heusden, Noord-Brabant en in 

Nederland en de vraag naar een woning onder jongeren groot is; 
• lnwoners van de gemeente Heusden zich pas vanaf de leeftijd van 18 in kunnen schrijven bij de 

wooncorporatie Woonveste; 
• Woonveste bij het toewijzen van een woning kijkt naar de inschrijfduur van de inschrijvers op een 

woning; 
• Ouderen in de meeste gevallen !anger ingeschreven staan bij Woonveste dan jongeren omdat zij 

simpelweg eerder geboren zijn; 
• Er hier sprake is van een zekere mate van leeftijdsdiscriminatie omdat jongeren er niks aan kunnen 

doen dat zij zich niet eerder konden inschrijven; 
• Het college bij de beantwoording van de technische vragen tijdens de Begroting in 2018 heeft aan 

gegeven een lotingssysteem te onderzoeken om jongeren meer kans te geven op een sociale 
huurwoning; 

• Dit lotingssysteem bijna twee jaar na dato nog nauwelijks is ingezet. 

Overwegende dat: 
• Het recht op een eigen woning een grondrecht is en dat de gemeente een bijdrage moet leveren om 

dit onder jongeren te bevorderen; 
• Jongeren in de gemeente Heusden minder kans maken op een sociale huurwoning omdat zij minder 

lang ingeschreven kunnen staan dan ouderen. 

Roept het college op om: 
• Op korte termijn met Woonveste in gesprek te gaan over hoe de kansen van jongeren op een 

huurwoning verbeterd kunnen worden; 
• De gemeente Heusden samen met Woonveste gaat experimenteren met het lotingssysteem om er 

voor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen op een huurwoning. 
• En hierover een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening: 
.. 

.-- A 
WS-, f-i,•.- 	_ 

---- 
Oroah Brok 	 Frank de Bruijn 
DMP Heusden 	 Heusden Een 

Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken 
De raadsgriffier 
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