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Algemene Ledenvergadering 8 april
Hier zullen wij verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vertellen u onze activiteiten in 2015.
We blijven zoeken naar serieuze kandidaten ter aanvulling van ons bestuur, hiervoor kunt u
zich voor 6 april opgeven via ons e-mailadres met naam, adres en telefoonnummer.
Agenda:
Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen voorzitter
Vaststellen notulen mei 2014
Jaarverslag 2014, financieel verslag 2014, kascommissie
Begroting 2015
Rondvraag
Sluiting (+/- 21.30 uur)
Kom naar deze vergadering en steun uw bestuur. De notulen van de jaarvergadering 2014
staan op onze website.

Nieuwe regels huisvestingsverordening.
Op 1 januari 2014 is de Huisvestingswet 2014
in werking getreden. De Huisvestingswet 2014
biedt gemeenten instrumenten om te sturen,
via een huisvestigingsverordening, in de woonruimteverdeling en in wijzigingen in de samenstelling van de woningvoorraad. Een huisvestingsverordening kan bestaan uit drie onderdelen: woonruimteverdeelregels, urgentieregels
en regels voor wijzigingen in samenstelling van
de voorraad.
De belangrijkste punten uit de nieuwe wet zijn:

 Het uitgangspunt van de nieuwe wet is vrij-

heid van vestiging. Dat betekent dat in de
huisvestingsverordening niet meer kan worden geregeld dat je in de regio alleen kans
maakt op een woning als je maatschappelijke of economische binding hebt met de regio.

Contributie 2015
In de afgelopen periode zijn enkele bestuursleden bij diverse leden langs geweest voor het innen van de contributie.
De contributie is ter ondersteuning van
diverse activiteiten zoals de BBQ en
tevens Omnia Wonen en de gemeente
Harderwijk aan te geven wie wij als
huurdersvereniging vertegenwoordigen!
Wij hebben een briefje achtergelaten
met informatie om uw contributie te
kunnen voldoen!

U doet onze penningmeester een heel groot plezier
om uw contributie van €5,- voor het kalenderjaar
 Gemeenten zijn vrij om urgentiecategorieën 2015, alsnog via de bank te betalen.
U kunt het overmaken op rekeningnummer:
te bepalen, drie urgentiecategorieën zijn
verplicht: woningzoekenden die verblijven in NL86 ABNA 0456 3039 87.
een voorziening voor tijdelijke opvang voor
Vermeld uw adres en jaar 2015.
personen die hun woning hebben moeten
Indien u toch contant wilt betalen dan is dit mogeverlaten in verband met relationele problelijk bij :
men of geweld, woningzoekenden die mantelzorg ontvangen of verlenen en vergunning- Ronald van der Sluis,
penningmeester: Klaproosmeen 5
houders (‘statushouders’).
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Secretariaat
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk
Telefoon: 0341-434648
E-mail: info@deweidsebelangen.nl
website: deweidsebelangen.nl

Activiteiten 2015
8 april Algemene ledenvergadering
April/mei Aanbrengen
plantenbakjes
September BBQ
September Burendag
Uw hulp bij een of meerdere activiteiten is nodig!
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Vervolg nieuwe regels huisvestingsverordening.

Overgangsregeling

Toewijzing van woningen door middel van loting
Beschikbaar komende woningen kunnen ofwel regulier ofwel binnen de lotingsmodule worden aangeboden.

 Bij ingang van deze verordening als urgent aangemerkte wo-

 In beide gevallen geldt een gelijke reactietermijn.
 Het zonder dwingende redenen weigeren van een via loting

ningzoekenden behouden hun eerdere urgentie, zolang de
oorspronkelijke geldigheidsduur niet is verstreken.

 Bij ingang van deze verordening van deze verordening inge-

schreven starters op de woningmarkt behouden hun inschrijfduur.

toegewezen woning leidt tot uitsluiting van één jaar van deelna Doorstromers kunnen worden ingeschreven in het inschrijfsysme aan de lotingsmodule.
teem waarbij de woonduur in de huidige woning als inschrijftijd
 Een woningcorporatie kan daarnaast in overleg met burgewordt aangemerkt. Een verzoek om hiervoor in aanmerking te
meester en wethouders aanvullende spelregels hanteren voor
komen kan tot uiterlijk 12 maanden na de inwerkingtreding
een goed functioneren van de lotingsmodule.
van de verordening worden gedaan.

Urgentiecategorien

 urgentiecategorie 1: vergunninghouders die onder de gemeentelijke taakstelling vallen, onder andere asielzoekers;

 urgentiecategorie 2:

Woningzoekenden die voorrang hebben op basis van het bieden of ontvangen van mantelzorg;
Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in verband met problemen van
relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten;
Woningzoekenden die op andere gronden urgent zijn verklaard
en
Woningzoekenden die urgent zijn verklaard, omdat zij vanwege
stadsvernieuwing hun woning moeten verlaten;

starter: een woningzoekende, niet zijnde een doorstromer.
doorstromer: een woningzoekende die op basis van een koop- of
huurovereenkomst over een legale, zelfstandige woonruimte in
het woningmarktgebied Noord - Veluwe beschikt en deze leeg
achterlaat voor verkoop of verhuur.

Bent u van plan op kort termijn te willen verhuizen dan is advies
om u te gaan (her)inschrijven bij een woningcorporatie.
De inschrijfdatum is bepalend bij de eventuele toewijzing van een
woning, maar omdat nu de woonduur (inschrijving op het huidige
adres volgens de gemeentelijke basisadministratie en omgezet in
punten) voor doorstromers wordt gebruikt is er een overgangsreRangorde woningzoekenden
geling.
De rangorde voor de verdeling van woonruimte is als volgt:
Deze woonduur zal worden omgezet naar inschrijftijd ( datum
a. als eerste komen in aanmerking woningzoekenden die vallen in inschrijving op het huidige adres volgens de gemeentelijke basisurgentiecategorie 1, waarbij de langstlopende urgentie het
administratie) en de opgebouwde punten vervallen dus!!
eerst in aanmerking komt;
De kans bestaat dat u inschrijfgeld dient te betalen en mogelijk
b. als tweede komen in aanmerking woningzoekenden die vallen jaarlijks een bepaald bedrag om ingeschreven te blijven staan.
in urgentiecategorie 2, waarbij de langstlopende urgentie het
Op dit moment zijn de gemeentes nog bezig met het overleggen,
eerst in aanmerking komt;
het maken van de huisvestingsverordening en dan deze voor te
c. als derde komen in aanmerking overige woningzoekenden in
leggen aan B&W ter ondertekening.
volgorde van de datum van de inschrijving in het register van
Na ondertekening is deze wet geldig en vervalt de oude huisveswoningzoekenden.
tingsverordening.
d. Voor woningen die via de lotingsmodule worden toegewezen
Zoals u kunt lezen is deze informatie actueel en geldig na
geldt dat de woning toevalt aan de eerst gelote kandidaat.
het ondertekenen door B&W en publicatie in de media.
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Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes “like” de Huurdersvereniging De Weidse Belangen op facebook.
U kunt ons ook volgen op Twitter of bekijk onze webpagina www.deweidsebelangen.nl
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