
Reactie gemeente De Ronde Venen: 
Is de gemeente op de hoogte van de huisuitzetting? 
Ja 

Wat vindt de gemeente van de situatie? 
Voor haar persoonlijk betreuren wij deze situatie. Maar tegenover haar verhaal staan vele andere 
verhalen van mensen die net zo hard op zoek zijn naar een woning. In Nederland is - zoals we 
allemaal weten - een groot te kort aan (sociale) woonruimte. De schaarse ruimte die er is, willen we 
met zijn allen zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk verdelen. Daarvoor is wetgeving. Daar houdt onze 
woningcorporatie GroenWest zich aan.  

En volgens de wet komt mevrouw niet in aanmerking voor de woning die ze deze week heeft verlaten. 
Ze heeft daarmee gehoor gegeven aan het vonnis. De wet bepaalt namelijk dat je als (klein)kind niet 
in aanmerking komt voor medehuurderschap. Met een familielid heb je geen duurzame 
gemeenschappelijke huishouding. Ook niet met een vader of moeder. De wet gaat ervan uit dat 
kinderen het ouderlijk huis op een gegeven moment verlaten. Mevrouw voldoet ook niet aan de  
situaties waarin je soms wel medehuurder kan worden.  

Kijkt de gemeente nog naar een oplossing? 
De gemeente heeft uiteraard meegedacht en gekeken of mevrouw een beroep kan doen op familie of 
urgentie. En er zijn voor mevrouw 2 mogelijke oplossingen: 

•           Tante van mevrouw, die dichtbij woont, heeft in een gesprek met de gemeente aangegeven dat 
als het niet anders kan, mevrouw ook bij haar terecht kan. Tante vindt wel dat haar nicht  recht 
heeft op een eigen plek.  

•           Via de maatschappelijke opvang in Utrecht komt mevrouw in aanmerking voor urgentie. 

Kan ze niet opgevangen worden door haar tante, dan kan ze een beroep  doen op de 
maatschappelijke opvang van de gemeente. Die is niet in De Ronde Venen, maar is in de stad 
Utrecht. Volgens de Huisvestingsverordening Regio Utrecht De Ronde Venen heeft mevrouw 
vervolgens recht op een urgentie wanneer zij daadwerkelijk wordt opgevangen in 1 van de locaties 
van de maatschappelijke opvang. Hier is ook de juiste hulpverlening beschikbaar voor mevrouw. 

 


