Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij:

Terugkoppeling voor wethouders Ruimte en Wonen, uit Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen d.d. 1 oktober en 10 december 2018 t.b.v. terugkoppeling aan
colleges en raden

Taken en rollen
Het BO Ruimte Wonen heeft de verdeling van taken en rollen in het BO vastgesteld.
Jan Hordijk (Zuidplas): voorzitter BO RW
- Voorzitter BT Ruimte, Wonen, Economie
- Vertegenwoordiger in regionaal voorzittersoverleg
- Vertegenwoordiger in regionaal AB / Platform
- Vertegenwoordiger Midden-Holland in voorkomende bovenregionale overleggen, conferenties, etc.
rond de thema’s ruimte en wonen
Rogier Tetteroo (Gouda): vicevoorzitter BO RW
- Voorzitter stuurgroep RAW (hulpconstruct onder BO RW)
- Vertegenwoordiger Midden-Holland in POHO Wonen/Verstedelijking Zuidelijke Randstad
- Vervanger van de voorzitter in voorkomende gevallen
Ria Boere (Krimpenerwaard): de regionale vertegenwoordiger in het Deltaprogramma (Rijnmond
Drechtsteden en Ruimtelijke Adaptatie). Dit wordt voortgezet. Mevr. Boere wordt periodiek uitgenodigd
voor het BO RW en de Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie.
Het thema slappe bodem / bodemdaling is belegd bij het Platform Slappe Bodem (PSB). Het PSB heeft
een eigen structuur, programma en begroting, onder voorzitterschap van Hilde Niezen (Gouda).
Prioriteiten en ambities
Het BO Ruimte Wonen heeft de prioriteiten en ambities voor de nieuwe bestuursperiode vastgesteld.
Het betreft:
- Regionale visie verstedelijking, op basis van de bestaande gemeentelijke visies. Deze visie is
bedoeld om gemeenten onderling inzicht te bieden. Aan de hand van deze visie verstedelijking
kunnen de gemeenten tevens inzichtelijk maken dat zij een bijdrage leveren aan de versnelling van
verstedelijking in Zuid-Holland en beschikken zij over een actueel lobby-document. Dat is nodig voor
bijvoorbeeld onderhandelingen en belangenbehartiging bij de provincie Zuid-Holland en omliggende
regio’s zoals de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
- Regionale afstemming huisvesting arbeidsmigranten. Leren van elkaars aanpak en informeren over
gemaakte afspraken met bv. werkgevers en uitzendbureaus.
- Consequenties duurzaamheid / energietransitie voor ruimte en wonen. Te denken valt aan gasloos
bouwen, prestatieafspraken corporaties (afstemming), windturbines en zonnepanelen.
Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie Midden-Holland 12 december 2018
De Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie met gedeputeerde Ruimte, Wonen en Economie mw.
Bom-Lemstra vond plaats op 12 december 2018. Het betreft een jaarlijks afstemmingsoverleg tussen de
provincie Zuid-Holland en de gemeenten Midden-Holland. De agenda komt in samenwerking tussen de
bestuurlijke overleggen en de provincie tot stand.
In het overleg is gesproken over ruimtelijke adaptatie, het regionale en provinciale woonbeleid, het
regionale en provinciale beleid bedrijventerreinen, het provinciale omgevingsbeleid en het Perspectief
Groene Hart. Op deze terreinen is afgesproken dat regio en provincie elkaar zullen informeren en
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betrekken bij de vorming van het beleid. De bestuurders van Midden-Holland hebben gepleit voor een
gebiedsgerichte benadering en een sterke rol voor samenwerkende gemeenten.
Regionale zienswijze provinciaal omgevingsbeleid
Tot 17 december 2018 lag het provinciale Ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage.
Het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen heeft een zienswijze ingediend, aanvullend op de zienswijzen
die door de individuele gemeenten zijn ingediend. In de regionale zienswijze vragen de samenwerkende
gemeenten aandacht voor het voorgestelde woonbeleid, het economische beleid en het beleid rond
klimaat en energie. De regio Midden-Holland pleit voor meer ruimte in het provinciale beleid voor lokaal
en regionaal maatwerk. Daarvoor is het nodig dat in het proces rond het nieuwe provinciale
omgevingsbeleid meer gelegenheid is voor inbreng vanuit de regio. [link naar zienswijze bijvoegen].
Regionale raadsledenavonden: 12 november en 10 december 2018
Op 12 november 2018 vond een regionale raadsledenavond plaats. Tijdens die informatieavond zijn de
raadsleden geïnformeerd over het proces van de actualisatie van de Regionale Agenda Wonen MiddenHolland. Naast het thema ‘Wonen’ was ‘Duurzaamheid’ het tweede thema dat in informatieve zin aan de
belangstellende raadsleden is aangeboden.
Op 10 december 2018 heeft de vicevoorzitter Rogier Tetteroo het BO Ruimte Wonen vertegenwoordigd
bij de regionale raadsledenavond. Raadsleden werden geïnformeerd over alle regionale programma’s in
de netwerksamenwerking, konden vragen stellen en inbreng leveren voor de regionale programma’s.
Als u hier klikt vindt u de presentaties van beide sessies, Wonen en Duurzaamheid.
Actualisatie Regionale Agenda Wonen (RAW)
Het BO Ruimte Wonen hecht aan een transparant en zorgvuldig proces bij de actualisatie van de
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland. Onderdeel daarvan is de tweede stakeholdersbijeenkomst
die plaatsvond op 16 oktober 2018. Deelnemers aan die bijeenkomst waren vertegenwoordigers van
woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgpartijen en marktpartijen. De hoofdlijnen van de nieuwe
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland waren onderwerp van gesprek. De leden van het BO
hebben ingestemd met de werkwijze en planning, waaronder externe inhuur voor het schrijven van de
visie en van de te maken programmeringsafspraken.
Contingent 2019 voor het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen convenant uitstroom
opvang en zorg
Het ‘Convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland” is op 4 juli 2016 ondertekend. Het
convenant bevat afspraken tussen de vijf samenwerkende gemeenten in Midden-Holland over het
beschikbaar stellen van voldoende sociale huurwoningen voor mensen die (moeten) uitstromen uit
instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en voor de huisvesting
van ex-gedetineerden.
Op grond van dit convenant moet het totaal aantal woningen uiterlijk op 31 december voorafgaande aan
het betreffende jaar worden vastgesteld in een regionaal bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen MiddenHolland.
De leden van het BO RW hebben in de vergadering van 10 december 2018 het aantal woningen voor
2019 vastgesteld op 68.

