SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 10 juli 2015.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Gedwongen verhuizing inwonende kinderen na overlijden hoofdbewoonster.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het u bekend dat het in de gemeente Houten voorkomt dat in geval van schrijnende situaties families desondanks worden geconfronteerd met een gedwongen verhuizing onder dreiging van een ontruiming van de woning?
2. Acht u het wenselijk dat in geval van overlijden van de enige inwonende ouder op wiens naam de
huurovereenkomst staat met de verhuurder, te weten de plaatselijke woningstichting Viveste, de kinderen, ook al zijn zij net volwassen, gedwongen worden de woning te verlaten? Zo nee, hoe kan zoiets
dan toch gebeuren in de gemeente Houten?
3. Waarom is het niet mogelijk om in schrijnende gevallen bij toewijzing van huurwoningen een uitzondering te maken, bijvoorbeeld op grond van een hardheidsclausule of via een urgentieverklaring?
4. Vindt u het niet de taak van het college van B&W om op te komen voor haar inwoners indien zij in
een schrijnende situatie hun woning moeten verlaten en ervoor te zorgen dat situaties niet nog schrijnender worden?
5. Welke maatregelen gaat u nemen om in de toekomst te voorkomen dat dit soort situaties zich voordoen en om in bestaande situaties alsnog te voorkomen dat achterblijvende kinderen gedwongen worden hun woning te verlaten?
Toelichting: Een alleenstaande moeder met twee jong volwassen kinderen, is enkele weken geleden
aan een hartstilstand overleden. Nog maar 54 jaar oud. Het verdriet voor de achterblijvende kinderen is
immens groot. Hun situatie werd nog schrijnender doordat ze door Viveste gedwongen zijn de woning
te verlaten onder dreiging van woningontruiming. Zij dienen te verhuizen naar een appartement.
Deze kinderen hebben tijd en rust nodig om het plotseling gemis van hun moeder te verwerken. Daarin
past niet een gedwongen verhuizing. Het zou van groot medemenselijkheid getuigen als deze kinderen
gegund zou worden de eerstkomende jaren het ouderlijk huis niet te hoeven verlaten.
Zie ook hoe het gegaan is in het voorjaar van 1999. Twee jonge mannen uit Houten komen om bij een
treinongeluk. Woningstichting Dr Schaepman was clement. Hun achterblijvende en inwonende partners waren geen huurders, maar hoefden de woning niet te verlaten.
In afwachting van uw spoedige reactie, teken ik,
hoogachtend en met groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

