
Technische vragen commissie Ruimte van 17 juni 2021 
Agendapunt/onderwerp: Fractie  Antwoord:   
Huisvestingsverordening 2021 en 2022  (2021-28) 
Vraag1: In de media hebben wij gelezen over het project ‘ 
Onder de pannen’. In de media werd gesproken dat 
Amstelland gemeentes hiermee aan de slag gaan . Is onze 
gemeente hierbij aangesloten en zo nee waarom niet ?

 OAA Het project ‘Onder de Pannen’ 
is nog in ontwikkeling en maakt 
onderdeel uit van de 
doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke opvang. 
Momenteel wordt gewerkt aan 
een regionaal Amstelland plan 
waarin onder andere ook het 
project ‘Onder de Pannen’ voor 
geheel Amstelland wordt 
uitgewerkt. Op dit moment is 
‘Onder de Pannen’ als pilot 
gestart in 
Amstelveen/Aalsmeer waarna 
mogelijk ook de DUO-
gemeenten zullen volgen. Er 
wordt toegewerkt naar een 
raadsbijeenkomst in september 
2021 waarin de Raden van de 
Amstelland gemeenten worden 
meegenomen in deze 
ontwikkelingen. Eerst zal het 
college hierover nog een 
standpunt moeten innemen. 

Vraag 2:  Klopt het dat de woningzoekende die al 30 
zoekpunten heeft verzameld toch elke maand moet 
reageren om zijn 30 punten te behouden? Is dat vier keer, 
of een (1) keer?

 D66 De verordeningen zijn een 
uitwerking van een eerder 
aangenomen beleidsvoorstel. 

Ja, dit klopt. Mensen die tussen 
de 1-3 keer reageren per 
maand verliezen geen 
zoekpunten.

Vraag 3:  Situatiepunten in geval van relatiebreuk. Waarom 
is dit voorbehouden aan mensen met de zorg voor een 
minderjarig kind?

 D66 De verordeningen zijn een 
uitwerking van een eerder 
aangenomen beleidsvoorstel. 

De situatiepunten zijn bedoeld 
voor mensen in vrij extreme 
situaties, die toch vrij vaak 
voorkomen. De aanwezigheid 
van kinderen is hierbij heel 
belangrijk gevonden. Voor de 
ontwikkeling van kinderen is 
een stabiele thuisbasis 
belangrijk, ook is het vaak 
lastiger een grotere woning te 
vinden.



Vraag 4:  Situatiepunten. Wat is er de reden van dat 
situatiepunten in 50% van de aangeboden woningen 
kunnen worden ingezet? Wat beoogt u daarmee? Kunnen 
woningzoekenden zonder situatiepunten daarop niet 
reageren?

 D66 De verordeningen zijn een 
uitwerking van een eerder 
aangenomen beleidsvoorstel. 

Woningzoekende zonder 
situatiepunten kunnen niet 
reageren op de gelabelde 
woningen. Door het labelen van 
50% de woningen van 
situatiepunten houd je genoeg 
aanbod over voor de regulier 
woningzoekende. Anders 
zouden degen met 
situatiepunten op al het 
(populaire) aanbod kunnen 
reageren en zouden er voor de 
regulier woningzoekende 
minder kans zijn op dit aanbod.

 
 


