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23 MEI 2019
Met een volle zaal aanwezigen heette Marcel Baijens, 
projectleider actualisatie urgentieregeling bij het Stedelijk 
Gebied Eindhoven, iedereen welkom. Verschillende 
stakeholders waren aanwezig om te praten over 
voorgestelde wijzigingen in de urgentieregeling. Wat zijn 
verbetermogelijkheden voor de huidige urgentieregeling die 
we mee kunnen nemen in de nieuwe urgentieverordening? 
Vertegenwoordigers van huurdersplatforms, bewonersraden 
en cliëntenraden praatten en dachten actief mee over de 
aanpassingen.

De reacties worden meegenomen in het vervolgproces, 
waarbij uiteindelijk de nieuwe urgentieverordening aan 
het eind van dit jaar ter besluitvorming aan de negen 
gemeenteraden wordt voorgelegd.
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UITLEG OVER DE URGENTIEREGELING
De avond begint met een uitleg over de urgentie- ‘kunnen mensen buiten de regio ook een
regeling: wat is het doel van de regeling en wat aanvraag doen?', ‘wie neemt het besluit over een
houdt deze precies in? Er worden verschillende urgentieaanvraag? en ‘ben je verplicht om een 
vragen gesteld over de werking van de regeling: woning te accepteren?'

'HET DOEL VAN DE 
REGELING IS OM 
WONINGZOEKENDEN 
IN EEN SCHRIJNENDE 
SITUATIE, DIE NIET 
ZELFSTANDIG 
PASSENDE 
WOONRUIMTE 
KUNNEN VINDEN,
MET VOORRANG TE 
HELPEN AAN WONING

'DE MEESTE AANVRAGEN KOMEN UIT DE GROEPEN 
MAATSCHAPPELIJKE URGENTIE EN SOCIALE URGENTIE'
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de urgentieregeling
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VOORGESTELDE
WIJZIGINGEN
In het tweede deel van de bijeenkomst neemt Marcel 
Baijens de aanwezigen, samen met Ingrid Leermakers, 
beleidsadviseur wonen gemeente Geldrop-Mierlo, Radha 
Parahoe, beleidsadviseur wonen gemeente Oirschot en 
Arnie van de Veerdonk manager Wonen woonstichting 
‘thuis, mee in de voorgestelde aanpassingen. Een 
van de belangrijkste wijzigingen is een voorstel voor 
één duidelijke ingang voor de aanvraag van een 
urgentieverklaring. De aanwezigen denken actief mee 
over hoe dit goed vorm te geven. Belangrijk hierbij is ook 
de informatievoorziening richting de aanvragers, wie 
is waarvoor verantwoordelijk? Een andere genoemde 
wijziging gaat over urgentieaanvragen in het geval van 
echtscheidingen. Arnie van de Veerdonk: ‘Het aantal 
urgenties in deze categorie groeit, er zijn daardoor meer 
urgentieaanvragen en dus is er ook actie nodig'. Het doel 
is om de regeling in deze categorie te behouden maar 
wel aan te scherpen.
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POSITIEVE
ERVARINGEN
Naast het meedenken over de 
voorgestelde wijzigingen waren er ook 
complimenten over de huidige regeling. 
De ervaringen zijn positief. Op de vraag 
wat nog extra aandacht verdient kwam 
de informatievoorziening tijdens de 
procedure van een aanvraag naar boven 
‘Transparantie tijdens de procedures is 
belangrijk: waar zit ik als cliënt in het 
proces?'

De presentatie van de avond kunt u 
opvragen via m.baijens@gembest.nl

Samenwerking
in het STEDELUK GEBIED!

Meer informatie over de samenwerking van 

de negen gemeenten in het stedelijk gebied? 

Check www.stedelijkgebiedeindhoven.nl


