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Regeling voor de toewijzing van vrijkomende woningen 
 
1. Het bestuur dan wel een daartoe door de algemene vergadering samengestelde 
toewijzingscommissie is belast met de toewijzing van vrijkomende woningen. Bedoelde 
toewijzingscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
2. Aan elk in het Poortgebouw woonachtig huishouden is in de ledenvergadering waarin 
deze regeling voor de eerste keer is vastgesteld, door loting een volgnummer toegekend. 
 
3. Belangstellenden die in aanmerking willen komen voor het kopen van een vrijkomende 
woning in het Poortgebouw, kunnen zich mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
laten aanmelden als aspirant-lid door zich te laten voordragen door twee in het 
Poortgebouw woonachtige huishoudens en door het verschuldigde inschrijfgeld van 10 
euro te voldoen. Aspirantleden krijgen een plaats op de wachtlijst, met een volgnummer 
overeenkomstig de datum waarop het inschrijfgeld is ontvangen. Voor het aspirant-
lidmaatschap is vervolgens een jaarlijkse bijdrage van 10 euro verschuldigd. 
 
4. Gegadigden voor een vrijkomende woning komen uitsluitend voor toewijzing in 
aanmerking, indien de woning voor eigen bewoning is bestemd. 
 
5a. Vrijkomende woningen worden door middel van schriftelijke bekendmaking te koop 
aangeboden aan de in het Poortgebouw woonachtige huishoudens. Zij zijn eerste 
gegadigden voor een vrijkomende woning, mits de door hen reeds bewoonde woning aan 
de vereniging te koop wordt aangeboden. Laatstgenoemde voorwaarde vervalt indien het 
bestuur c.q. de toewijzingscommissie de vrijkomende woning op grond van bijzondere 
omstandigheden toewijst aan één van de relatiepartners uit een huishouden. Gegadigden 
dienen binnen twee weken na dagtekening van de schriftelijke bekendmaking hun 
belangstelling voor een vrijkomende woning aan de toewijzingscommissie kenbaar te 
maken.  
5b. Indien meer huishoudens voor een vrijkomende woning gegadigd zijn, heeft het 
huishouden met het laagste volgenummer voorrang. 
 
6. Indien zich binnen twee weken na dagtekening van de schriftelijke bekendmaking geen 
in het Poortgebouw woonachtig huishouden aandient voor de koop van een vrijgekomen 
woning, wordt de woning schriftelijk te koop aangeboden aan de aspirant-leden die op de 
wachtlijst staan. Indien zich meer gegadigden melden voor de koop van een woning, 
vindt verkoop plaats aan het aspirantlid met het laagste volgnummer. 
 
7. Na de toewijzing wordt het desbetreffende huishouden een nieuw volgnummer 
toegekend onder aan de lijst van in het Poortgebouw woonachtige huishoudens. 
Indien een woning wordt toegewezen aan één van de relatiepartners van een reeds in het 
Poortgebouw woonachtig huishouden, dan krijgt laatstbedoeld huishouden het op één na 
laagste volgnummer. 



 
8. Het bestuur c.q. de toewijzingscommissie is gerechtigd op basis van sociale en/of 
medische indicatie af te wijken van de onder 5b en 6 bepaalde volgorde van toewijzing. 
 
9. Indien een belanghebbende van mening is, dat het bestuur c.q. de 
toewijzingscommissie handelt in strijd met deze regeling dan wel op een onzorgvuldige 
wijze afwegingen heeft gemaakt of tot onbillijkheid leidende besluiten heeft genomen, 
kan hij/zij dit voorleggen aan een geschillencommissie.  
Deze commissie bestaat uit drie leden. De partij die het geschil aanhangig maakt en het 
bestuur van de vereniging wijzen elke een lid aan. Deze beide leden wijzen samen een 
derde lid aan, dat als voorzitter optreedt. 
De commissie hoort de partijen en neemt uiterlijk vier weken nadat zij is ingesteld een 
beslissing bij meerderheid van stemmen. 
 
 


