AMENDEMENT
Datum:
7 oktober 2016
Betreft:
Raadsvergadering van 14 oktober 2016
Agendapunt nr. 7. Vaststelling Huisvestingsverordening

,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus
2016
(/2016bis 464)

Ondergetekenden,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017
(/2017bis 444)

september 2016 in de Tweede Kamer het door de minister voor Wonen en Rijksdienst op 15
april 2016 ingediende wetsvoorstel 34454 is aangenomen inzake de wijziging van de
Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders.
• Artikel 12 vierde lid van deze herziene Huisvestingswet legt aan de gemeenteraad de
verplichting op om in de huisvestingsverordening vast te leggen hoe de gemeente invulling
geeft aan haar taakstelling huisvesting vergunninghouders, behoudens in die gevallen dat
burgemeester en wethouders, tot wie de taakstelling zich richt, daarin op andere wijze
voorzien. De verplichting voor de gemeenteraad geldt alleen indien zij een
huisvestingsverordening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van de Huisvestingswet
2014 heeft opgesteld en daarin een voorrangsregeling als bedoeld in artikel 12, eerste lid,
van diezelfde wet heeft opgenomen. Hiervan is sprake in de gemeente Rhenen. De
gemeente Rhenen dient daarom de voorliggend huisvestingsverordening hierop aan te
passen zodra het bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van deze wetgeving in werking
treedt.
• De aanvullende bepalingen van de in dit voorstel genoemde urgentie-categorieën; 1) de
vergunninghouders, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub g van de Wet; 2) woningzoekenden die
verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die hun woning hebben
moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld; 3) woningzoekenden die
mantelzorg verlenen of ontvangen. Deze categorieën zijn in de artikelen 19, 20 en 21 vorm
gegeven. Omdat deze categorieën gelijkwaardig aan elkaar zijn, is een uniforme tekstuele
vormgeving wenselijk in de voorliggende huisvestingsverordening.
Stelt voor het voorstel als volgt te wijzigen:
Artikel 19. Aanvullende bepalingen met betrekking tot urgentie voor vergunninghouders
Woningzoekenden die verkeren in opvangcentra of op gemeentelijke opvangplaatsen en een
verblijfsvergunning hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor wettelijke
urgentie, op grond van de halfjaarlijkse rijkstaakstelling voor de gemeente Rhenen.
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