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Benoeming leden urgentiecommissie

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In zijn vergadering van 27 september 2016 heeft de raad de Huisvestingsverordening Heusden vastgesteld.
In de vergadering van 23 augustus 2016 stelde u het Reglement urgentiecommissie 2016 vast. Artikel 3.1
van de verordening maakt het voor u mogelijk om de uitoefening van de bevoegdheden te mandateren aan
de ingestelde urgentiecommissie (artikel 3.2.1). Door mutaties in de samenstelling van de urgentiecommissie
en het feit dat de commissieleden voor twee jaar worden benoemd (Reglement artikel 3.4), houdt dit voorstel
de voordracht, benoeming en herbenoeming in van leden van de commissie.
Feitelijke informatie/afweging
Na de vaststelling door de raad van de Huisvestingsverordening is de urgentieregeling in werking getreden.
Volgens artikel 2 van het Reglement urgentiecommissie heeft deze commissie als taak, namens u,
besluiten te nemen op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016. Met deze bepaling
is het mandaat van artikel 3.1 uit de verordening geregeld. Artikel 3 van het reglement voorziet in de
samenstelling van de commissie, namelijk (minimaal) drie vertegenwoordigers, zijnde de gemeente
Heusden, wooncorporatie Stichting Woonveste en de Huurdersvereniging Heusden. De commissieleden
worden voor een periode van twee jaar benoemd. Deze termijn kan twee keer worden verlengd.
Ingevolge artikel 5 van het reglement wijst u ook de secretaris van de commissie aan en een of meer
plaatsvervangers. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de urgentiecommissie om praktische redenen uit
haar midden de plaatsvervangend secretaris aan. Met uitzondering van de secretaris worden de overige
commissieleden dan ook mede benoemd tot plaatsvervangend secretaris.
Met de raad is gecommuniceerd dat de gemeentelijke vertegenwoordiger in de urgentiecommissie een
medewerker van het mandaatteam van Bijeen is. Hierdoor ontstaat een verbeterde mate van integraliteit als
het gaat om het afwegen en bepalen van maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal domein. Een belangrijk
aspect als huisvesting maakt er integraal onderdeel van uit.
Door mutaties wijzigt de samenstelling van de commissie en moeten er nieuwe leden door u worden
benoemd. Het betreft de voorzitter (nieuwe werkgever) en de secretaris (vroegpensioen). Dit betekent dat
Woonveste als voorzitter voordraagt mevrouw F. den Breejen (manager afdeling Wonen) en de gemeente
Heusden als secretaris de heer F. Verbaan (cluster Strategie en Relatiebeheer). De heer
K. van Loon is geen lid meer van de Huurdersvereniging Heusden. Voor de continuïteit heeft de vereniging
hem als gemachtigd vertegenwoordiger van de Huurdersvereniging voorgedragen om zijn werkzaamheden
voort te zetten. De vertegenwoordiger namens Bijeen blijft ook aan. Het feit dat de commissieleden voor
twee jaar worden benoemd (reglement artikel 3.4) maakt dat het aanblijvende lid, mevrouw T. de Bont,
namens Bijeen, moet worden herbenoemd.
Het voorstel is om de hiervoor benodigde ontslag- en (her)benoemingsbesluiten te nemen.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, wordt dit vervolgens schriftelijk meegedeeld aan de direct betrokkenen.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 juni 2018,
gelet op de Huisvestingsverordening Heusden 2016,
besloten:








te ontslaan als lid van de urgentiecommissie:
 de voorzitter namens Woonveste, mevrouw S. v.d. Dool;
 de secretaris namens de gemeente Heusden, de heer H.L. van der Vecht;
te benoemen als lid van de urgentiecommissie:
 voorzitter namens Woonveste, mevrouw F. den Breejen;
te herbenoemen als lid van de urgentiecommissie:
 namens de Huurdervereniging Heusden, de heer K. van Loon;
 namens het mandaatteam Bijeen, mevrouw T. de Bont;
als secretaris van de commissie aan te wijzen, de heer F. Verbaan, werkzaam bij het cluster
Strategie en Relatiebeheer van de gemeente Heusden;
als plaatsvervangend secretarissen aan te wijzen de voornoemde leden van de urgentiecommissie.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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