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Gezocht: nieuwe lid Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven  

Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de daarin werkzame woningcorporaties en 

hun huurdersorganisaties. 

 

Ben jij maatschappelijk betrokken? Wil jij graag een steentje bijdragen aan de sociale huisvesting in de 

regio Eindhoven en is jouw creativiteit een drijfveer om voor elke urgentieaanvraag een 

maatwerkoplossing te bieden? Lees dan verder!  

 

Wat houdt de urgentieregeling in? 

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, 

Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) hebben samen met de werkzame 

woningcorporaties in het gebied regels opgesteld voor het verhuren van woningen met voorrang voor 

urgent-woningzoekenden. Dit zijn mensen die in een noodsituatie zitten, van alles geprobeerd hebben, 

maar die het niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden. Zij kunnen urgentie aanvragen bij één van 

de woningcorporaties. Deze aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke 

Urgentiecommissie, die door de gemeenten en de woningcorporaties is ingesteld. Als deze commissie 

positief besluit, krijgt de woningzoekende met voorrang een huurwoning toegewezen.  

 

Wie zoeken we?  

De Urgentiecommissie bestaat uit een voorzitter, vier commissieleden en vier plaatsvervangende leden.  

In verband met het aftreden van een lid, zijn wij op zoek naar een nieuw lid die vanuit zijn of haar 

maatschappelijke betrokkenheid invulling wil geven aan deze commissie.  

 

Waar moet je aan voldoen?  

Je bent onafhankelijk ten opzichte van (de besturen van) de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 

en de daarin werkzame woningcorporaties.  We hechten er aan dat de commissieleden enige kennis 

hebben van de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven en daarnaast beschikken over 

verschillende deskundigheden. De deskundigheden van commissieleden liggen vooral op het gebied van 

zorg, sociaal-maatschappelijke dienstverlening en volkshuisvesting. Je bent van onbesproken gedrag en 

kunt dit aantonen met een Verklaring Omtrent het Gedrag.  

 

Als commissielid moet je in staat zijn om zijn om zelfstandig een oordeel te vormen over een op papier 

omschreven urgentieaanvraag. Dat vereist het vermogen om de door de aanvrager omschreven 

problematiek goed te kunnen analyseren, met 

name waar het gaat om de zwaarte van die 

problematiek in relatie tot de in de 

Huisvestingsverordening omschreven criteria 

voor urgentie. Je presenteert vervolgens dat 

oordeel overtuigend in de 

commissievergadering, maar staat ook open 

voor de argumenten van een of meer andere 

commissieleden.  

 

Daarnaast adviseer je de colleges van de 

negen gemeenten over specifieke situaties die 

om toepassing van de hardheidsclausule 

vragen. 

 

Qua profiel zijn we op zoek naar mensen met 

eigenschappen die in de afbeelding hiernaast 

zijn weergegeven. 
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Voor de functie geldt een beperkte onkostenvergoeding. 

 

Wat wordt er van je verwacht aan inzet en tijd?  

Je wordt in principe benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie komt zo vaak als nodig is bij 

elkaar, maar vergadert normaal gesproken eens per twee weken, gemiddeld 2,5 uur op maandagochtend. 

Vanwege een roulerend vergaderschema zal je circa eens in de vier weken aan tafel zitten. Er wordt van 

je verwacht dat je je vooraf inleest in de dossiers die tijdens de vergadering behandeld worden. Het 

secretariaat van de Urgentiecommissie bereidt deze stukken voor. Het tijdstip en de locatie van het 

overleg worden in overleg met de leden van de commissie in overleg met de voorzitter bepaald.  

 

Interesse?  

Heb je interesse? Stuur dan je reactie per e-mail naar sollicitaties@dienstdommelvallei.nl ter attentie van 

Geert van der Bruggen. Dit kan tot en met 27 april 2020. Wij zijn benieuwd naar jouw invalshoek, jouw 

rolopvatting en jouw motivatie om aan deze commissie deel te nemen. Gesprekken vinden plaats op 11 

en/of 12 mei 2020.  

 

Voor de samenstelling van de Urgentiecommissie is een onderverdeling gemaakt voor het werven van 

kandidaten.  

 De gemeenten van het Stedelijk Gebied dragen een voorzitter, een lid en een plaatsvervangend lid 

voor.  

 De in het gebied actieve woningcorporaties dragen twee leden en twee plaatsvervangende leden 

voor.  

 De huurdersvertegenwoordiging van de in het gebied actieve corporaties dragen een lid en een 

plaatsvervangend lid voor.  

 

Het nieuwe lid neemt op voordracht van de woningcorporaties zitting in de commissie. Uiteindelijk 

benoemen de colleges van de negen gemeenten de voorzitter en (plaatsvervangend) leden van de 

Urgentiecommissie. 

 

Behoefte aan meer informatie?  

Meer informatie over de Huisvestingsverordening of de Urgentiecommissie kun je lezen in de volgende 

documenten:  

- Huisvestingsverordening 

- Reglement van Orde Urgentiecommissie   

 

Deze documenten vind je op https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/wonen/woon-urgentieregeling/ 

 

Heb je nog vragen over de vacature, mail dan naar sollicitaties@dienstdommelvallei.nl met vermelding van 

je telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.  

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/wonen/woon-urgentieregeling/

