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Hoorn, 19 januari 2017

Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor de gezamenlijke vergadering Madivosa/VVRE op 2 februari 2017 van 11.10 tot 12.40
uur, in het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda
1.

Opening

11.10 uur

2.

Regionale Woonvisie Westfriesland / RAP

11.15 uur

De afgelopen periode is er gewerkt aan een afwegingskader wonen dat ons helpt een
woningbouwprogrammering op te stellen. Doelstelling is een woningbouwprogrammering die
ladderproof is waardoor de Westfriese gemeenten na vaststelling aan de slag kunnen, en de
plannen kwalitatief en kwantitatief getoetst zijn. Sinds september 2016 zijn er de nodige stappen
gezet. Dat heeft geleid tot een systematiek om plannen te toetsen die als basis kan worden
gebruikt voor onze programmering. Hiermee geven we ook invulling aan onze ambities. Het
bestuurlijk overleg VVRE wordt geïnformeerd over de stand van zaken en over welke stappen
nog gezet moeten worden. Met de provincie is uitvoerig overleg gevoerd. Zij zijn positief over de
gezette stappen en zijn van mening dat er inmiddels een goede basis ligt die op onderdelen nog
wat uitwerking vraagt. Daarnaast informeren de dossierhouders u over de regionale woonvisie
en het RAP. Doelstelling is aanbieding van het complete pakket in een volgend bestuurlijk
overleg.
Stukken:
2a. Advies VVRE inzake Regionale woonvisie, RAP en afwegingskader wonen
2b. Woonvisie Westfriesland, versie 19 januari 2017
2c. Voorlopige RAP Westfriesland
2d. Afwegingskader wonen regio WF
2e. Bijlage 2 bij Afwegingskader
2f. Bijlage 4 bij Afwegingskader
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> Voorstel:
1. Kennisnemen van de regionale woonvisie, het RAP en de notitie Afwegingskader wonen
inclusief de woningbouwprogrammering en desgewenst bijsturen;
2. De regionale woonvisie, het RAP en de notitie afwegingskader wonen inclusief de
woningbouwprogrammering met inbegrip van wijzigingen ter vaststelling agenderen voor
een volgend bestuurlijk overleg VVRE.
3.

Voorrang vergunninghouders

11.45 uur

In december 2016 heeft de Eerste Kamer besloten om de wettelijke voorrang voor
vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) op sociale huurwoningen te laten
vervallen. Dit heeft gevolgen voor gemeenten. In bijgevoegde memo wordt u geïnformeerd over
deze gevolgen. Met dit agendapunt kunt u een regionaal standpunt innemen over de voorrang
voor vergunninghouders.
Stukken:
3a. Advies Voorrang vergunninghouders, januari 2017
3b. Memo Voorrang vergunninghouders
3c. Rapport Voorrang vergunninghouders
> Voorstel:
1. De voorrang voor vergunninghouders regionaal af te stemmen;
2. Voorrang voor vergunninghouders in de Huisvestingsverordening op te nemen
behoudens dat B&W op andere wijze voorzien in de taakstelling;
3. Een uitgewerkt voorstel in het overleg Madivosa/VVRE te behandelen op 6 april a.s.
4.

Taalhuis Westfriesland

12.00 uur

Het Taalhuis Westfriesland is opgericht vanuit WerkSaam in opdracht van alle gemeenten.
Door de projectleider Taalhuis Westfriesland, Mariska Woudenberg, zal een presentatie worden
gegeven van de opzet en betekenis van dit project voor de aanpak van laaggeletterdheid in
Westfriesland.
> Voorstel: kennis nemen van de presentatie en gelegenheid voor gedachtewisseling over dit
project.
5.

Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.

12.30 uur

6.

Sluiting

12.40 uur

Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE

Tom de Smidt
Secretaris
Westfriesland

Nieuwe Steen 1

Postbus 603 1620 AR Hoorn

0229 252200

regiowestfriesland.nl

