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AMENDEMENT Meer woonkansen voor jongeren met weinig
inkomen
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 12 mei 2020,
gelezen de woonnotitie 'Wonen in 2030';

Gonstaterende dat:

'
.
'
'

bijvrijwel alle woningcorporaties in de regio inwoners zich pas kunnen inschrijven als ze 18 zijn;
je hierdoor pas inschrijftijd kan opbouwen vanaf je 18e;
de meeste sociale huunvoningen in de regio worden verhuurd op basis van inschrijftijd;
bij Vestide studenten zich kunnen inschrijven vanaf de leeftijd van 15 jaar

Overwegende dat:

'

de inschrijfduur in de regio die nodig is om op basis hiervan een sociale huurwoning te krijgen
gemiddeld 7 jaar is;

'

de jongste groep met een laag inkomen in de regio hierdoor minder kans maakt om zelfstandig te

kunnen wonen dan anderen met een laag inkomen;

.
.
.

er onder deze jongste groep behoefte is aan zelfstandig wonen
er steeds meer jongeren noodgedwongen 'op straat' leven
het hebben van een eigen woonruimte bijdraagt aan zelfredzaamheid

Besluit:

1.
2.

Het voorgenomen raadsbesluit aangaande de woonnotitie te wijzigen.
Toe te voegen na de kop van het laatste beslispunt ' ln ons programma wordt ook de vraag van
specifieke doelgroepen opgenomen'' en voor '- We nemen deel aan een regionaat onderzoek
naar de huisvesting van arbeidsmigranten':

we gaan in overleg met de betreffende wooncorporaties en met de sGEgemeenten om de minimum-inschrijfleeftijd in de regio voor sociale
huunrvoningen te verlagen, waarmee voor de jongste groep met een laag
inkomen de kans zelfstandig te kunnen wonen vergroot kan worden. Op basÍs
van de uitkomst wordt voorgelegd of en hoe dit wordt gerealiseerd.

3.

De woonnotitie, indien nuttig geacht, aan te passen naar aanleiding van bovenstaand punt 2 van
dit besluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 mei 2020
namens de fractie(s) van,
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