Agenda Madivosa - VVRE
Datum

: 7 juli 2022

Tijd
Locatie

: 11.30 uur – 12.45 uur (inclusief lunch)
: Raadszaal Hoorn

Zaaknummer : 1959902

1. Opening

11.30 uur

Kennismaking en voorstelronde

THEMA REGIONALE SAMENWERKING

2. Portefeuillehoudersoverleg Madivosa en VVRE

11.45 uur

Korte toelichting op de rol, positie en werkwijze van het
portefeuillehoudersoverleggen VVRE en Madivosa
Voorstel:
- Kennis te nemen van het doel en proces van de portefeuillehouders
overleggen VVRE en Madivosa
Bijlagen:
2a Overzicht dossierhouders VVRE 2022
2b Overzicht dossierhouders Madivosa 2022

THEMA WONEN EN KWETSBARE INWONERS
3. Beleidsregels voor woningdelen, - splitsen en kamerverhuur
in Westfriesland
Westfriesland heeft te maken met een grote vraag naar kleinschalige
betaalbare woonruimten in verhouding tot een beperkt aanbod. Onder
meer de uitstroom vanuit de intramurale voorzieningen voor
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12.00 uur

Maatschappelijke Opvang (MO) wordt hierdoor geremd. De overlast die het
huisvesten van buitenlandse werknemers geeft, heeft een rem op het
kamerverhuur gebracht. Het VVRE/Madivosa heeft in juli 2021 op basis
van een onderzoek van Wyzer ingestemd met het opstellen of aanpassen
van de lokale beleidsregels zodat het aanbod kleine woonruimte binnen de
bestaande woonvoorraad kan worden uitgebreid. BugelHajema heeft eind
vorig jaar de opdracht gekregen om deze beleidsregels op te stellen of aan
te passen met aandacht voor de couleur local. Het VVRE ontvangt van
BügelHajema een presentatie over de verschillende opties om
woningdelen, -splitsen en kamerverhuur mogelijk te maken met daarbij de
voor- en nadelen. Een basisset die de gemeente kan gaan gebruiken en
door BügelHajema wordt aangepast naar de lokale situatie. De
onderzoeken worden bekostigd vanuit een eenmalige financiële impuls
vanuit het Rijk voor de vermindering van dak- en thuisloosheid.
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de presentatie van BügelHajema over het opstellen van
beleidsregels voor woningdelen, -splitsen en kamerverhuur.

Bijlage:
3 Voorstel VVRE/Madivosa presentatie beleidsregels

THEMA OVERIG

4. Mededelingen/informatie uitwisseling en rondvraag

12.30 uur

5. Sluiting

12.45 uur
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