
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11-11-2020

Betreft 

O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gesprek met corporaties en huurdersorganisaties.

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Eva Bennen tel: 050 367 8234  of  tel: 0655281849

Korte samenvatting:
Het is een gesprek met de corporaties,  huurdersorganisaties en wethouder van der Schaaf, waarbij 

de raadsleden ook dingen mee kunnen geven qua wensen aan de wethouder.

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende punten:

-  Het nieuwe woonruimteverdeelbeleid wordt vastgelegd in de nieuwe huisvestingsverordening

-  Het ambitiekader is het toekomstige kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken met corporaties en

   Huurders (voorstel voor vastleggen ambitiekader in Q1 2021)

Programma:

1. Welkom en aftap door wethouder van der Schaaf 

a. Doel van deze sessie:

i. Inhoudelijk bespreken van spelregels woonruimteverdeling en urgentiebeleid

ii. Stand van zaken ambitiekader

2. Verdieping/presentatie over woonruimteverdeling door gemeente in samenwerking met 

              corporatie

a. Aanleiding en genomen stappen

b. Toelichting op nieuwe visie op woonruimteverdeling

c. Toelichting op hieruit voortkomende spelregels voor woonruimteverdeling en urgentiebeleid

i. Wat gaat er veranderen?

ii. Een aantal voorbeelden 

d. Vervolgstappen

i. Huisvestingverordening



3. Start dialoog en vragen rondom woonruimteverdeling

4. Presentatie stand van zaken ambitiekader door gemeente

a. Doel ambitiekader en stand van zaken

b. Belangrijke aanscherpingen in het ambitiekader

5. Bespreken van een aantal dilemma’s 

Vermeld op LTA?
O  nee

Deadline?
O ja, namelijk: liefst vóór 25 nov., zodat input raad nog kan worden verwerkt in 

prestatieafspraken/ambitiekader, die worden opgesteld 

Doel van de activiteit
o Beeldvormend en Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
Ieder jaar vindt dit gesprek plaats, zodat de uitkomsten waar nodig nog kunnen worden verwerkt in 

de prestatieafspraken.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
meningsvormend

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een mening, die men ook meteen op verzoek aan het 

College kan meegeven. 

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende fase 

stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom 

ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.

Dit onderwerp gaat terugkomen in de vorm van de prestatieafspraken, die u in een informerende 

brief in januari zult ontvangen. De prestatieafspraken zijn de opgetelde biedingen van de corporaties 

en zullen al in lijn liggen met het ambitiekader, dat in Q1 2021 zal worden vastgesteld. Verder wordt 

u in maart/april 2012 een voorstel gedaan om huisvestingsverordening vast te stellen. 

De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie  aan de deelnemers een conclusie van de bespreking 

voorleggen. 

Voor deze bijeenkomst stellen we voor om de woonruimteverdeling in één ronde te bespreken en de 

dilemma’s m.b.t. het ambitiekader in één ronde te bespreken.

Nadere informatie
n.v.t.
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