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Hoorn, 23 maart 2017

Geacht college,
Namens de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE nodig ik u hierbij
uit voor de gezamenlijke vergadering Madivosa/VVRE op 6 april 2017 van 11.10 tot 12.00 uur, in
het stadhuis van Hoorn, vergaderruimte C012.

Agenda
1.

Inloop

11.10 uur

2.

Verslag gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 2 februari 2017
2. Conceptverslag overleg Madivosa/VVRE 2 februari 2017
> Voorstel: vaststellen van het verslag

11.15 uur

Regionale Woonvisie/RAPII
3.

Regionale Woonvisie Wesfriesland / RAPII

dossierhouders Van Eijk en Knijn
11.20 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.
Tijdens het gezamenlijk overleg op 2 februari jl. bleek dat er nog geen volledige
overeenstemming was. Dit heeft geleid tot nader overleg met als resultaat dat thans tot finale
afstemming kan worden overgegaan.
Stukken:
3a. Advies VVRE inzake Regionale woonvisie, RAP en afwegingskader wonen
3b. Woonvisie Westfriesland, 2017
3c. RAP Westfriesland 2017-2021, versie april 2017
3d. Kwantitatieve woningbouwprogrammering 170308
3e. Notitie Afwegingskader wonen Westfriesland 170308
3f. Bijlage 1 bij notitie Afwegingskader wonen Westfriesland
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3g

Bijlage 2 bij notitie OV contouren

> Voorstel:
1. In te stemmen met de regionale woonvisie;
2. In te stemmen met het RAP;
3. In te stemmen met de notitie afwegingskader wonen inclusief het afwegingskader en de
kwantitatieve woningbouwprogrammering 2017-2026;
4. De regionale woonvisie agenderen voor besluitvorming in de raden;
5. Het RAP en de notitie afwegingskader wonen inclusief de woningbouwprogrammering en
het afwegingskader ter kennisgeving aan te bieden aan de raden bij de behandeling van
de regionale woonvisie.

Overig
4.
5.

Rondvraag
- mogelijke externe communicatie naar aanleiding van dit overleg.
Sluiting

11.55 uur
12.00 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

