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Geacht college,
Enige tijd geleden hebben we kennisgenomen van de pilot Deelhuus van SallandWonen waarbij twee
jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar samen een huurwoning kunnen krijgen, met elk een eigen
huurcontract en met behoud van opgebouwde rechten. Het moge duidelijk zijn we als
BurgerBelangen zeer tevreden zijn over deze pilot.
Echter: Onlangs hoorden we dat deze pilot beperkt blijft tot slechts drie woningen. Dat verbaasde
ons zeer. Bij navraag bleek dat deze beperking is opgelegd vanuit de gemeente. Graag willen we hier
uitleg over. Vandaar de volgende vragen.
1. Klopt het dat deze pilot slechts drie woningen mag betreffen? Zo niet: wat is dan wel het
aantal. Zo ja, kunt u aangeven wat hiervoor de onderbouwing is.
De simpele rekensom is dat bij drie woningen slechts zes jongeren een deelwoning kunnen krijgen,
en bij 20 woningen veertig, waarbij (bij 20 woningen) er bovendien meer mogelijkheden zijn om deze
woningen te spreiden over de hele gemeente. En dus ook jongeren in de buurtdorpen aan de pilot
kunnen meedoen.
Wij denken dat het beter zou zijn om met SallandWonen vast te stellen hoeveel jongeren er
momenteel op de wachtlijst staan, vervolgens te kijken hoeveel jongeren van deze optie gebruik
willen maken en dan een passend aantal woning (per dorp) vast te stellen.
2. Vraag: Bent u bereid het aantal van drie los te laten, en zo meer (of nog beter: alle) jongeren
op de wachtlijst snel een kans te geven op een passende woning.
Wat ons betreft wordt die pilot dus uitgebreid tot een aantal gebaseerd op de actuele
wachtlijst. Graag uw reactie op deze visie.
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