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Beantwoording n.a.v de rondvraag in de raadscommissie 
Samenleving & Volkshuisvesting van 29 juni 2009 inzake de 
invoering door corporatie Duwo van reistijdvoorrang . 

Geachte heerWitsenboer, 

Op maandag 29 juni heeft u in de commissie Samenleving & 
Volkshuisvesting vragen gesteld over de invoering door Duwo van 
reistijdvoorrang in de periode 1 juli tot 1 oktober 2009, waardoor in een 
aantal complexen alleen studenten die een grote reisafstand tot de TU Delft 
hebben ingestemd kunnen worden. 

In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede: 

1. Is de wethouder op de hoogte van de handelswijze van Duwo? 

Nee. De wethouder is door Duwo niet op de hoogte gesteld van deze 
maatregel. 

2. Wat vindt hij van de handelswijze van Duwo? 

Corporaties hebben op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector 
(BBSH) de mogelijkheid om beleidsinitiatieven op het gebied van 
woonruimteverdeling te ontwikkelen, mits de corporatie dergelijke plannen 
aan de gemeente kenbaar maakt, met de gemeente in overleg treedt en de 
plannen inhoudelijk laat toetsen aan het gemeentelijk beleid. 

Duwo heeft in dit geval verzuimd de gemeente te consulteren over deze 
maatregel. Het college van burgemeester en wethouders verzoekt Duwo 
middels bijgaande brief om opheldering over de maatregel. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeesteren wethouders van Delft, 

, burgemeester 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

W. Andriessen l.s. 
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Invoering reistijdvoorrang in Delft 

Geachte heer Van Beek, 

Naar aanleiding van vragen in de raadscommissie Samenleving & 
Volkshuisvesting van 29 juni 2009 hebben wij kennisgenomen van de 
invoering door Duwo van een beleidsmaatregel op het gebied van de 
woonruimteverdeling. 
Het betreft de zogenaamde reistijdvoorrang, waardoor in een aantal Delftse 
studentencomplexen in de periode 1 juli tot 1 oktober 2009 alleen studenten 
die een grote reisafstand tot de TU Delft hebben ingestemd kunnen worden. 

Wij constateren dat Duwo verzuimd heeft ons over de voorgenomen 
maatregel te informeren en deze te laten toetsen aan het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van de woonruimteverdeling. 

Wij verzoeken u ons alsnog op korte termijn te informeren over de aard en 
inhoud van de maatregel, de wijze waarop de maatregel in Delft wordt 
uitgevoerd, alsmede de effecten van de maatregel op de wachttijd voor 
studenten met een lange en een korte reistijd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

drs. T.W. Andriessen l.s. 
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