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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-740690311 
DOS-2017-0004229

Onderwerp

GS Reactie op brief Zorgen woningbouw van de SvWrR

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief in reactie op de brief ‘Zorgen woningbouw’ van het

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR); 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief in reactie op de brief ‘Zorgen

woningbouw’ van de SvWrR.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . Brief ‘Zorgen woningbouw’ van het SvWrR;
2. Brief GS in reactie op brief SWrR ‘Zorgen woningbouw’.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 juni 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Van het SvWrR is de brief met het onderwerp Zorgen woningbouw ontvangen. In de brief wordt

aangegeven dat de regio blij is met de samenwerking met de provincie, maar dat er een aantal

punten is die beter kunnen. In bijgaande brief wordt op de aangedragen punten gereageerd.   

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Begin 2019 is door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten van het Samenwerkingsverband

wonen regio Rotterdam en de woningcorporaties vertegenwoordigd door de Maaskoepel het

‘Regioakkoord Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam’ gesloten. Hierdoor ontstond,

naast een betere samenwerking tussen betrokken partijen, zicht op voldoende woningen en

voldoende sociale woningen in de regio voor de periode tot 2030.  

 

3 Proces

 

Met de regio wordt samengewerkt in het kader van het onder 2. ‘Voorafgaande besluitvorming’

genoemde Regioakkoord, maar ook in de door onder andere deze regio en de provincie met het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesloten Woondeal Zuidelijke

Randstad, Vestialobby en met een aantal gemeenten uit de regio in de Verstedelijkingsalliantie.

Inzet in deze samenwerkingsverbanden en akkoorden is het zorgen voor voldoende (sociale)

woningen.

 

4 Participatie

 N.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 

N.v.t. 

 


