Urgentieregeling WoonService Regionaal
d.d. 19 april 2021

Artikel 1 – Definities
Adviesgesprek:

een telefonisch of fysiek gesprek tussen een Woningzoekende en een daartoe
aangewezen medewerker van een Woningcorporatie waarin de reden(en) voor het
aanvragen van Urgentie door Woningzoekende, alternatieve wijzen om woonruimte te
vinden en de kans dat de Toetsingscommissie een eventueel verzoek om Urgentie van
Woningzoekende zal honoreren worden besproken;

Blokkade:

maatregel op grond van het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 19 van de
Algemene Voorwaarden WoonService Regionaal, zoals gepubliceerd op de website
van WoonService Regionaal, op grond waarvan aan Woningzoekende gedurende een
aldaar genoemde periode geen aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst
met betrekking tot een woning zal worden gedaan door Woningcorporaties;

Beroepscommissie:

een commissie als bedoeld in artikel 19 van de statuten van WoonService Regionaal,
die beslist op bezwaren van Woningzoekenden als bedoeld in artikel 4 van deze
regeling;

BTIV:

het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;

Huishoudinkomen:

het huishoudinkomen als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b Woningwet;

Maatschappelijke urgentie:

een verzoek van een zorginstelling of een gemeente namens een of meerdere
natuurlijke personen die op zoek is/zijn naar woonruimte in het Werkgebied aan
WoonService Regionaal of een of meerdere Woningcorporaties om het met voorrang
een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een
woning in het Werkgebied te krijgen;

Privacyreglement Woonservice
Regionaal:
Toetsingscommissie:

het Privacyreglement Woonservice Regionaal zoals gepubliceerd op de website van
WoonService Regionaal;
een commissie als bedoeld in artikel 19 van de statuten van WoonService Regionaal,
die beslist op verzoeken om Urgentie van Woningzoekenden;

Sociale urgentie:

een acute noodsituatie of (dreigende) dakloosheid van Woningzoekende ter zake het
ontstaan waarvan Woningzoekende geen verwijt kan worden gemaakt;

Medische urgentie:

acute medische problemen waardoor de huidige woonruimte van Woningzoekende
niet meer passend is en naar het oordeel van de Toetsingscommissie niet met
aanvaardbare kosten passend te maken is;

Reglement Beroepscommissie:

het Reglement Beroepscommissie Urgentie Woonservice Regionaal Coöperatief U.A.
zoals gepubliceerd op de website van WoonService Regionaal;

Reglement Toetsingscommissie:

het Reglement Toetsingscommissie Urgentie Woonruimteverdeling zoals gepubliceerd
op de website van Woonservice Regionaal;

Urgentie:

het met voorrang doen van een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst
met betrekking tot een woning aan Woningzoekende door een Woningcorporatie zoals
omschreven in artikel 3 van dit reglement;

Werkgebied:

het Werkgebied zoals gedefinieerd in de Urgentieregeling de gemeenten ’sHertogenbosch, Oss, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Bernheze, derhalve:
a.

’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Dieskant, Empel, Engelen, Gewande, Kruisstraat,
Maliskamp, Meerwijk, Nuland, Oud-Empel, Rosmalen, Vinkel;
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b.
c.
d.
e.
Verhuurdersverklaring
Woningzoekende:

Oss, Berghem, Demen, Deursen (inclusief Dennenburg), Dieden, Geffen, Haren,
Herpen, Huisseling, Keent, Koolwijk, Lith, Lithoijen, Macharen, Maren-Kessel,
Megen, Neerlangel, Neerloon, Oijen, Overlangel, Ravenstein, Teeffelen;
Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel;
Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum, Gemonde;
Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Loosbroek, Munnekens-Vinkel en
Vorstenbosch;

verklaring van de verhuurder waarvan Woningzoekende ten tijde van het verzoek om
Urgentie van Woningzoekende woonruimte huurt of laatstelijk woonruimte heeft
gehuurd ter zake het betalings- en huurgedrag van Woningzoekende;

Verhuurdersverklaring Partner:

verklaring van de verhuurder waarvan de partner van Woningzoekende ten tijde van
het verzoek om Urgentie van Woningzoekende woonruimte huurt of laatstelijk
woonruimte heeft gehuurd ter zake het betalings- en huurgedrag van de partner van
Woningzoekende;

Woningcorporatie:

een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 Woningwet die werkzaam is in het
Werkgebied, lid is van WoonService Regionaal en heeft ingestemd met de
toepasselijkheid van dit reglement;1

Woningzoekende:

een natuurlijk persoon die is ingeschreven bij WoonService Regionaal;

WoonService Regionaal:

de coöperatie WoonService Regionaal Coöperatief U.A.

Woon-Zorgtafel:

Samenwerkingsverband tussen een of meerdere Woningcorporaties, een of meerdere
zorginstellingen en/of een of meerdere gemeenten dat, op verzoek van de
Toetsingscommissie, een advies uitbrengt over de vraag of, en zo ja welke, zorg- of
begeleiding een Woningzoekende naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft
teneinde zelfstandig te kunnen wonen.

Artikel 2 – Procedure en Toetsingskader
2.1 Een Woningzoekende die een verzoek om Urgentie wenst in te dienen, dient eerst een Adviesgesprek te voeren.
Woningzoekende dient hiervoor schriftelijk of per e-mail bij één van de Woningcorporaties kenbaar te maken dat hij een
Adviesgesprek wenst te voeren. De Woningcorporatie zal vervolgens binnen drie werkdagen na ontvangst van de hiervoor
bedoelde brief of e-mail van Woningzoekende contact opnemen met Woningzoekende om een afspraak te maken voor het
voeren van een Adviesgesprek. Het Adviesgesprek dient vervolgens binnen vijf werkdagen na het hiervoor bedoelde contact
tussen de Woningcorporatie en Woningzoekende plaats te vinden.
2.2 Indien Woningzoekende na het Adviesgesprek een verzoek om Urgentie wenst in te dienen, dient hij dit schriftelijk of per
e-mail en onder overlegging van de in artikel 2.4 bedoelde gegevens en documenten kenbaar te maken bij de medewerker
van de Woningcorporatie waarmee hij het Adviesgesprek heeft gevoerd, althans bij zijn plaatsvervanger.
2.3 De in artikel 2.2 bedoelde medewerker van de Woningcorporatie dient, na ontvangst van het in artikel 2.2 bedoelde
verzoek van Woningzoekende en de in artikel 2.4 bedoelde gegevens en documenten, namens de Woningzoekende een
verzoek om Urgentie in bij (het secretariaat van) de Toetsingscommissie.
2.4 een verzoek om Urgentie wordt door de Toetsingscommissie uitsluitend in behandeling genomen wanneer is voldaan aan
alle van de hiernavolgende voorwaarden:
a. Woningzoekende is 18 jaar of ouder;
b. Woningzoekende is ingeschreven bij WoonService Regionaal en Woningzoekende heeft volledig aan zijn
financiële verplichtingen ten opzichte van WoonService Regionaal voldaan, zodat de inschrijving van
Woningzoekende bij WoonService Regionaal ‘actief’ is;
Ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement als bedoeld in artikel 11 zijn dit: Woningcorporaties Zayaz,
BrabantWonen, Woonveste, JOOST en Mooiland.
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c. er is geen sprake van een Blokkade;
d. Woningzoekende woont in het Werkgebied of het is, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, noodzakelijk
dat Woningzoekende op korte termijn over woonruimte in het Werkgebied beschikt;
e. het Huishoudinkomen van Woningzoekende is lager dan of gelijk aan het in artikel 16 lid 1 sub b BTIV genoemde
bedrag (EUR 43.574,- in 2020);
f. indien Woningzoekende ten tijde van zijn verzoek om Urgentie een openstaande vordering heeft bij een van de bij
Woonservice Regionaal aangesloten woningcorporaties: Woningzoekende heeft ter zake deze vordering een
betalingsregeling getroffen met de desbetreffende woningcorporatie(s);
g. indien Woningzoekende stelt dat sprake is van Medische urgentie: een verklaring van een arts of andere
relevante documenten ter onderbouwing van het standpunt van Woningzoekende dat sprake is van acute medische
problemen waardoor de huidige woonruimte van Woningzoekende niet meer passend is en naar het oordeel van de
Toetsingscommissie niet met aanvaardbare kosten passend te maken is;
h. Woningzoekende heeft zich, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, voldoende ingespannen om zelf
woonruimte te vinden.
i. Woningzoekende heeft een Adviesgesprek gevoerd;
j. Woningzoekende heeft aan de in artikel 2.2 bedoelde medewerker van de Woningcorporatie de volgende
gegevens en documenten overhandigd:
- de volledige voor- en achternamen en geboortedata van hem en alle leden van zijn huishouden;
- een bewijs van inschrijving bij WoonService Regionaal;
- een inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen: IB60-formulier) van Woningzoekende en,
indien van toepassing, de partner van Woningzoekende;
- een recente salarisspecificatie of uitkeringsspecificatie van alle leden van het huishouden van
Woningzoekende;
- een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van maximaal drie maanden oud, inclusief historisch
adresverleden van Woningzoekende en, indien van toepassing, de partner van Woningzoekende;
- indien Woningzoekende ten tijde van het verzoek om Urgentie woonruimte huurt of in de drie
kalenderjaren voorafgaand aan het verzoek om Urgentie huurder is geweest van woonruimte: overlegt een
Verhuurdersverklaring Woningzoekende;
- indien Woningzoekende met zijn partner een gemeenschappelijke huishouding heeft of voornemens is
om deze te hebben en de partner van Woningzoekende ten tijde van het verzoek om Urgentie woonruimte
huurt of in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het verzoek om Urgentie huurder is geweest van
woonruimte: overlegt een Verhuurdersverklaring Partner;
2.5 Een beslissing van de Toetsingscommissie om een aanvraag om Urgentie niet in behandeling te nemen, zoals bedoeld in
artikel 2.4, wordt binnen twee weken nadat de Toetsingscommissie voornoemde beslissing heeft genomen bekend gemaakt
door toezending van de beslissing aan Woningzoekende. De Toetsingscommissie vermeldt hierbij in ieder geval:
- de naam en contactgegevens van Woningzoekende;
- de beslissing van de Toetsingscommissie als bedoeld in artikel 2.4, de datum waarop deze beslissing is genomen en een
motivering;
- dat en op welke wijze Woningzoekende bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van de Toetsingscommissie;
2.6 Het verzoek om Urgentie van Woningzoekende wordt binnen vier weken nadat het verzoek door (het secretariaat van) de
Toetsingscommissie is ontvangen door de Toetsingscommissie behandeld. De Toetsingscommissie beslist op het verzoek om
Urgentie van Woningzoekende met inachtneming van de omstandigheden van het geval en het bepaalde in dit reglement.
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2.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6 kan de Toetsingscommissie de aldaar genoemde termijn van vier weken met
een nader door de Toetsingscommissie vast te stellen termijn of tot een nader door de Toetsingscommissie vast te stellen
moment te verlengen:
a. in een geval als bedoeld in artikel 2.11 of;
b. in een geval als bedoeld in artikel 2.12 of;
c. in een geval als bedoeld in artikel 2.13;
2.8 De Toetsingscommissie kan een verzoek om Urgentie uitsluitend honoreren wanneer is voldaan aan alle van de
hiernavolgende voorwaarden:
a. er is voldaan aan alle in artikel 2.4 genoemde voorwaarden;
b. er is, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, sprake van Sociale urgentie of Medische urgentie;
c. Woningzoekende heeft, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, een acuut huisvestingsprobleem dat dusdanig
ernstig is dat deze niet langer dan drie maanden na het verzoek om Urgentie kan voortduren;
d. het onder c bedoelde huisvestingsprobleem houdt, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, direct verband met de
huidige woonruimte van Woningzoekende of het ontbreken daarvan;
e. woonruimte binnen het Werkgebied is, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, de oplossing van het onder c
bedoelde huisvestingsprobleem;
f. het onder c bedoelde huisvestingsprobleem was voor Woningzoekende, ten tijde van het ontstaan daarvan, naar het
oordeel van de Toetsingscommissie niet voorzienbaar;
g. Woningzoekende is, naar het oordeel van de Toetsingscommissie, niet in staat om het onder c bedoelde
huisvestingsprobleem zelf binnen drie maanden na het verzoek om Urgentie op te lossen;
2.9 Indien Woningzoekende voorafgaand aan of tijdens de behandeling van zijn verzoek om Urgentie door de
Toetsingscommissie tijdelijke vervangende woonruimte heeft gevonden maar hier, naar het oordeel van de
Toetsingscommissie, niet voor langere tijd kan blijven wonen kan de Toetsingscommissie bepalen dat, ondanks dat
Woningzoekende over woonruimte beschikt, desondanks sprake is van een acuut huisvestingsprobleem als bedoeld in artikel
2.8 sub c.
2.10 Of sprake is van Sociale urgentie of Medische urgentie is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het is op
voorhand onmogelijk om een limitatieve lijst met alle gevallen waarin wel of geen sprake is van Sociale urgentie of Medische
urgentie op te stellen. Het oordeel dat (geen) sprake is van Sociale urgentie of Medische urgentie is voorbehouden aan de
Toetsingscommissie. Ten aanzien van Sociale urgentie geldt dat onder meer doch niet uitsluitend de volgende
omstandigheden, op zichzelf beschouwd, niet tot het oordeel dat sprake is van Sociale urgentie zullen leiden:
- Woningzoekende woont bij familie of vrienden;
- Woningzoekende heeft problemen met familie;
- Woningzoekende heeft herinneringen aan een overleden partner of familielid;
- Woningzoekende heeft psychosociale problemen (met uitzondering van levensbedreigende situaties);
- gedwongen verkoop van de woning van Woningzoekende als gevolg van feiten en omstandigheden ter zake waarvan
Woningzoekende een verwijt kan worden gemaakt;
- technische- en/of bouwkundige klachten met betrekking tot de huidige woning van Woningzoekende (o.a. achterstallig
onderhoud, vocht, tocht en ongedierte);
- Woningzoekende ondervindt hinder/overlast van omwonenden en/of de woonomgeving;
- de huurovereenkomst met betrekking tot de huidige woning van Woningzoekende of de woning die Woningzoekende
laatstelijk heeft gehuurd is opgezegd of ontbonden door de verhuurder;
- de huurovereenkomst met betrekking tot de huidige woning van Woningzoekende of de woning die Woningzoekende
laatstelijk heeft gehuurd is ontbonden door de rechter;
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- de huurovereenkomst met betrekking tot de huidige woning van Woningzoekende of de woning die Woningzoekende
laatstelijk heeft gehuurd is geëindigd als gevolg van het verstrijken van de duur waarvoor deze is aangegaan;
- wijzigingen in de gezinssamenstelling van Woningzoekende (o.a. samenwonen, trouwen, gezinsuitbreiding,
gezinshereniging en beëindiging van een relatie/echtscheiding);
- Woningzoekende keert terug uit het buitenland;
- de huidige woning van Woningzoekende is te groot, te klein, te duur of anderszins niet passend;
- een te grote woon-werkafstand;
- Woningzoekende is als gevolg van zijn leeftijd of niet acuut medische gronden niet (langer) in staat om de woning en/of de
daarbij behorende buitenruimten (o.a. tuin, balkon) te onderhouden;
- Woningzoekende kan niet (langer) traplopen;
met dien verstande dat een combinatie van meerdere van de hiervoor genoemde omstandigheden of één of meerdere van de
hiervoor genoemde omstandigheden in samenhang met bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de zijde van
Woningzoekende tot een ander oordeel kunnen leiden. Het oordeel dat (geen) sprake is van een van de in dit artikel bedoelde
situaties is voorbehouden aan de Toetsingscommissie.
2.11 Indien de Toetsingscommissie van oordeel is dat zij aanvullende gegevens of documenten nodig heeft om op het
verzoek om Urgentie van Woningzoekende te beslissen, kan zij Woningzoekende verzoeken om, binnen een door de
Toetsingscommissie te bepalen termijn, aanvullende gegevens of documenten over te leggen. Indien Woningzoekende de
hiervoor bedoelde gegevens of documenten niet of niet binnen de door de Toetsingscommissie gestelde termijn overlegt, zal
de Toetsingscommissie het verzoek om Urgentie van Woningzoekende afwijzen.
2.12 Indien de Toetsingscommissie van oordeel is dat zij het advies van een deskundige nodig heeft om op het verzoek om
Urgentie van Woningzoekende te beslissen, kan zij Woningzoekende verzoeken om medewerking te verlenen aan een
deskundigenonderzoek. Indien Woningzoekende geen medewerking verleent aan een onderzoek en/of het uitbrengen van
een advies door de hiervoor bedoelde deskundige, zal de Toetsingscommissie het verzoek om Urgentie van Woningzoekende
afwijzen.
2.13 Indien naar het oordeel van de Toetsingscommissie niet onomstotelijk vast staat dat Woningzoekende zonder zorgen/of begeleiding zelfstandig kan wonen, kan zij de lokale Woon-Zorgtafel verzoeken om hierover een advies uit te brengen.
Indien Woningzoekende geen medewerking verleent aan een onderzoek en/of het uitbrengen van een advies door de lokale
Woon-Zorgtafel of weigert het advies van de lokale Woon-Zorgtafel op te volgen, zal de Toetsingscommissie het verzoek om
Urgentie van Woningzoekende afwijzen.
2.14 De beslissing van de Toetsingscommissie om het verzoek om Urgentie van Woningzoekende al dan niet te honoreren
wordt, binnen twee weken nadat de Toetsingscommissie voornoemde beslissing heeft genomen bekend gemaakt door
toezending van de beslissing aan Woningzoekende. De Toetsingscommissie vermeldt hierbij in ieder geval:
- de naam en contactgegevens van Woningzoekende;
- de datum waarop het verzoek om Urgentie van Woningzoekende door (het secretariaat van) de Toetsingscommissie is
ontvangen;
- de beslissing van de Toetsingscommissie op het verzoek om Urgentie van Woningzoekende, de datum waarop deze is
genomen en een motivering;
- dat en op welke wijze Woningzoekende bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van de Toetsingscommissie;
- indien de Toetsingscommissie toepassing heeft gegeven aan het in artikel 2.18 bepaalde: welke niet door of namens
Woningzoekende overgelegde gegevens of documenten zij bij haar beslissing heeft betrokken;
- indien het verzoek om Urgentie van Woningzoekende wordt gehonoreerd: welke Woningcorporatie een aanbod tot het
aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte aan Woningzoekende zal doen.
2.15 De Toetsingscommissie zal, gelijktijdig met verzending van de beslissing van de Toetsingscommissie aan
Woningzoekende, een afschrift van deze beslissing toesturen aan de Woningcorporatie die een aan Woningzoekende een
aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning dient te doen. In het in artikel 2.13
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bedoelde geval zal de Toetsingscommissie tevens een afschrift van de beslissing toesturen aan de bij de uitvoering van het
advies van de Woon-Zorgtafel betrokken (zorg)instelling.
2.16 De Woningcorporatie die, wanneer het verzoek om Urgentie van Woningzoekende wordt gehonoreerd, aan
Woningzoekende een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning dient te doen wordt
door de Toetsingscommissie vastgesteld aan de hand van een jaarlijks door de Woningcorporaties vast te stellen
systematiek. Zolang de Woningcorporaties geen nieuwe systematiek hebben vastgesteld, wordt hierbij de laatst geldende
systematiek toegepast.
2.17 De Toetsingscommissie kan in haar beslissing bepalen dat de woning ten aanzien waarvan de Woningcorporatie een
aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst aan Woningzoekende zal doen aan bepaalde voorwaarden dient te
voldoen. De Toetsingscommissie houdt hierbij géén rekening met specifieke voorkeuren of wensen van Woningzoekende. De
beslissing om (geen) toepassing te geven aan het in dit artikel bepaalde is voorbehouden aan de Toetsingscommissie.
Woningzoekende kan zelf geen beroep doen op het in dit artikel bepaalde.
2.18 De Toetsingscommissie kan bij haar beslissing om het verzoek om Urgentie van Woningzoekende al dan niet te
honoreren ook andere dan door of namens Woningzoekende overgelegde gegevens of documenten betrekken. Indien de
Toetsingscommissie dit doet, vermeldt zij dit in haar beslissing.

Artikel 3 – Urgentie
3.1 de in artikel 2.16 bedoelde Woningcorporatie zal, binnen drie maanden na de beslissing van de Toetsingscommissie om
het verzoek om Urgentie van Woningzoekende te honoreren, eenmalig een aanbod tot het aangaan van een
huurovereenkomst met betrekking tot een woning doen aan Woningzoekende. Het aanbod van de Woningcorporatie zal
voldoen aan het bij of krachtens de artikelen 46 lid 2 en 48 lid 1 Woningwet bepaalde. De Woningcorporatie hoeft bij haar
aanbod géén rekening te houden met specifieke voorkeuren of wensen van Woningzoekende.
3.2 De Woningcorporatie kan de in artikel 3.1 bedoelde termijn eenmalig met maximaal drie maanden verlengen wanneer:
a. de Toetsingscommissie op grond van het bepaalde in artikel 2.17 voorwaarden heeft verbonden aan de woning ten
aanzien waarvan de Woningcorporatie een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst aan Woningzoekende zal
doen of;
b. de Woningcorporatie binnen de in artikel 3.1 bedoelde termijn geen aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst
met betrekking tot een woning aan Woningzoekende kan doen zonder daarbij in strijd te handelen met het bij of krachtens de
Woningwet bepaalde.
3.3 In het in artikel 3.2 bedoelde geval informeert de Woningcorporatie Woningzoekende binnen twee weken na haar
beslissing als bedoeld in artikel 3.2 schriftelijk over de verlenging van de in artikel 3.1 bedoelde termijn. De
Woningcorporatie vermeldt hierbij:
- dat en voor hoelang de in artikel 3.1 bedoelde termijn wordt verlengd;
- de reden(en) waarom de in artikel 3.1 bedoelde termijn wordt verlengd.
3.4 Indien Woningzoekende het aanbod van de in artikel 2.16 bedoelde Woningcorporatie tot het aangaan van een
huurovereenkomst met betrekking tot een woning heeft aanvaard, eindigt de inschrijving van Woningzoekende bij
WoonService Regionaal van rechtswege en vervalt de alsdan door Woningzoekende opgebouwde inschrijfduur.

Artikel 4 – Bezwaar
4.1 Een Woningzoekende kan, binnen zes weken na dagtekening van de brief waarin Woningzoekende wordt geïnformeerd
over de beslissing van de Toetsingscommissie om het verzoek om Urgentie van Woningzoekende niet te honoreren, tegen die
beslissing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de Beroepscommissie.
4.2 Een Woningzoekende kan, binnen zes weken na dagtekening van de brief waarin Woningzoekende wordt geïnformeerd
over de beslissing van de Toetsingscommissie om:
a. het verzoek om Urgentie van Woningzoekende niet in behandeling te nemen of;
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b. haar beslissing om het verzoek van Woningzoekende om Urgentie te honoreren weer in te trekken;
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de Beroepscommissie.
4.3 Een bezwaar tegen een beslissing van de Toetsingscommissie kan niet (mede) gegrond zijn op het niet of niet op de door
Woningzoekende gewenste wijze toepassen van de in artikel 6.1 bedoelde hardheidsclausule door de Toetsingscommissie.
4.4 Tegen andere beslissingen van de Toetsingscommissie dan bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.2 staat geen bezwaar open
Derhalve staat onder meer, doch niet uitsluitend, geen bezwaar open tegen:”:
a. de beslissing van de Toetsingscommissie om een bepaalde Woningcorporatie aan te wijzen als Woningcorporatie die aan
Woningzoekende een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning dient te doen;
b. de beslissing van de Toetsingscommissie om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 2.11, 2.12 en/of 2.13;
c. de beslissing van de Toetsingscommissie om het bezwaar van Woningzoekende op grond van het in artikel 4.7 bepaalde
buiten behandeling te stellen;
4.5 Tegen beslissingen van Woningcorporaties staat geen bezwaar als bedoeld in dit artikel open.
4.6 De Beroepscommissie behandelt het bezwaar van Woningzoekende met inachtneming van het bepaalde in het
Reglement Beroepscommissie.
4.7 Indien het bezwaar (mede) is gegrond op door Woningzoekende aangevoerde feiten en/of omstandigheden die ten tijde
van de beslissing van de Toetsingscommissie niet bij de Toetsingscommissie bekend waren, kan de Beroepscommissie het
bezwaar van Woningzoekende buiten behandeling stellen en de Toetsingscommissie opdragen om een nieuwe beslissing op
het verzoek om Urgentie van Woningzoekende te nemen. Woningzoekende kan tegen deze (nieuwe) beslissing van de
Toetsingscommissie op de in artikelen 4.1 en 4.2 bedoelde wijze (wederom) bezwaar aantekenen.
4.8 WoonService Regionaal, de Toetsingscommissie en de Beroepscommissie zijn geen bestuursorganen als bedoeld in
artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen beslissingen van WoonService Regionaal, de
Toetsingscommissie en de Beroepscommissie staat geen bezwaar of beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht
open.

Artikel 5 – Intrekking
5.1 De Toetsingscommissie kan haar beslissing om het verzoek van Woningzoekende om Urgentie te honoreren intrekken
indien:
a. niet langer wordt voldaan aan alle in artikel 2.7 bedoelde voorwaarden of;
b. het verzoek om Urgentie van Woningzoekende door de Toetsingscommissie is gehonoreerd op basis van door of namens
Woningzoekende verstrekte gegevens of documenten waarvan Woningzoekende wist of redelijkerwijs kon weten dat deze
onjuist en/of onvolledig waren of;
c. Woningzoekende een aanbod van de in artikel 2.15 bedoelde Woningcorporatie tot het aangaan van een
huurovereenkomst met betrekking tot een woning niet heeft aanvaard of;
d. Indien Woningzoekende weigert medewerking en/of uitvoering te geven aan het advies van een deskundige als bedoeld in
artikel 2.12;
e. Indien Woningzoekende weigert medewerking en/of uitvoering te geven aan het advies van een Woon-Zorgtafel als
bedoeld in artikel 2.13.
5.2 Een beslissing als bedoeld in artikel 5.1 wordt binnen twee weken nadat de Toetsingscommissie voornoemde beslissing
heeft genomen bekend gemaakt door toezending van de beslissing aan Woningzoekende. De Toetsingscommissie vermeldt
hierbij in ieder geval- de naam en contactgegevens van Woningzoekende;
- de beslissing van de Toetsingscommissie als bedoeld in artikel 5.1, de datum waarop deze beslissing is genomen en een
motivering;
- dat en op welke wijze Woningzoekende bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van de Toetsingscommissie;
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5.3 Een Woningzoekende kan geen rechten meer ontlenen aan een beslissing van de Toetsingscommissie om het verzoek om
Urgentie van Woningzoekende te honoreren:
a. wanneer Woningzoekende een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning van de
in artikel 2.15 bedoelde Woningcorporatie heeft aanvaard of;
b. Woningzoekende is overleden.

Artikel 6 – Hardheidsclausule
6.1 De Toetsingscommissie kan in bijzondere gevallen ten gunste van Woningzoekende gemotiveerd afwijken van de
bepalingen van dit reglement indien de toepassing van de bepalingen van dit reglement naar het oordeel van de
Toetsingscommissie tot een bijzondere hardheid leidt. Het oordeel dat (geen) sprake is van een in dit artikel bedoelde
situatie is voorbehouden aan de Toetsingscommissie
6.2 De beslissing om (geen) toepassing te geven aan het in artikel 6.1 bepaalde is voorbehouden aan de
Toetsingscommissie. Woningzoekende kan zelf geen beroep doen op de in artikel 6.1 bedoelde hardheidsclausule.

Artikel 7 – Toetsingscommissie
7.1 De samenstelling en werkwijze van de Toetsingscommissie is omschreven in het Reglement Toetsingscommissie. Indien
en voor zover het bepaalde in dit reglement strijdig is met het bepaalde in het Reglement Toetsingscommissie, prevaleert het
bepaalde in het Reglement Toetsingscommissie.

Artikel 8 – Maatschappelijke urgentie
8.1 Dit reglement is niet van toepassing op Maatschappelijke urgentie.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
9.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door de Toetsingscommissie is het Privacyreglement Woonservice Regionaal
van toepassing.

Artikel 10 – Slotbepaling
10.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Toetsingscommissie.
10.2 Dit reglement is niet van toepassing op de gemeenten Heusden en Haaren. Voor de in de gemeenten Heusden en
Haaren geldende urgentieregeling wordt verwezen naar de in die gemeenten geldende Huisvestingsverordeningen.
10.3 Dit reglement is niet van toepassing op woningen van Woningcorporatie Mooiland, gelegen buiten de gemeente ’sHertogenbosch en de kern Oss.

Artikel 11 – Inwerkingtreding
11.1 Dit reglement treedt in werking op 19 april 2021 en is van toepassing op verzoeken om Urgentie van Woningzoekenden
die op of na 19 april 2021 door (het secretariaat van) de Toetsingscommissie zijn ontvangen.
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