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Geachte voorzitter en leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda vraagt uw advies over het concept van de 
huisvestingsverordening 2023. De huidige huisvestingsverordening loopt af per 1 juli 2023. Ten tijde 
van de vaststelling van de woon(zorg)visie heeft de GASD al aangegeven graag advies uit te brengen 
bij aanpassing van de huisvestingsverordening. De gemeente heeft samen met de overige 
regiogemeenten in een klankbordsessie in de zomer van 2022 informeel advies gevraagd. Nu volgt de 
formele adviesvraag. 
 
Gemeente Gouda heeft een huisvestingsverordening om de schaarse betaalbare woningvoorraad te 
kunnen verdelen op een transparante, eerlijke en democratisch gelegitimeerde wijze. Hiervoor wordt 
de B/L-score als basis gehanteerd, net als in de omliggende regiogemeenten. De ervaring leert dat de 
slaagkansen in het algemeen beperkt zijn. Er zijn veel woningzoekenden, maar relatief weinig 
woningen komen vrij om te kunnen worden toegewezen. Daarom zijn in de huisvestingsverordening 
manieren opgenomen die bijsturing mogelijk maken, er is een urgentieregeling, voor diverse 
bijzondere doelgroepen worden woningen beschikbaar gesteld vanuit de contingentregeling en er zijn 
voorrangsregels voor lokale woningzoekenden. 
 
In de bijlage sturen wij de conceptverordening en de was-wordtlijst mee. Met dat tweede document is 
na te lezen welke wijzigingen zijn voorgenomen. Wij verzoeken u uiterlijk 20 februari een advies uit te 
brengen. De overige regiogemeenten zetten eveneens een advies uit richting de lokale adviesraden. 
Dit gebeurt – grotendeels – gelijktijdig. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kevin Vijftigschild (kevin.vijftigschild@gouda.nl) of 
Joke de Heer (joke.deheer@gouda.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris, de burgemeester, 
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