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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-776845414 DOS-2021-

0003779

Onderwerp

Vaststellen brief met stand van zaken aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan

regie’ over het provinciale woonbeleid

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee PS op de hoogte worden gesteld van de voortgang

van het verwerken van de aanbevelingen van het door de Randstedelijke Rekenkamer in

december 2019 uitgebrachte rapport ‘Bouwen aan regie”, dat zich richtte op het provinciale

woonbeleid. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang van het verwerken van de

aanbevelingen van het door de Randstedelijke Rekenkamer in december 2019 uitgebrachte

rapport ‘Bouwen aan regie”, dat zich richtte op het provinciale woonbeleid. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

-  GS-brief aan PS met betrekking tot de stand van zaken aanbevelingen rapport

Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan regie’

-  Antea rapport ‘Provinciale menukaart instrumenten’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 5 juli 2021
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1 Toelichting voor het College

 

In december 2019 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel

‘Bouwen aan regie’. Het onderzoek richtte zich op de provinciale rol op het gebied van wonen.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft drie aanbevelingen gedaan over de rol van de provincie en

vier aanbevelingen over de provinciale instrumenten. 

De aanbevelingen over de rol van de provincie komen kernachtig samengevat neer op: werk de

rol van meewerkende overheid helder uit, besteed meer aandacht aan capaciteitsproblemen bij

gemeenten en verbeter de afstemming met de buurprovincies. 

De aanbevelingen over de provinciale instrumenten kwamen kernachtig samengevat neer op:

benut de aanwezige kennis nog meer richting partners, betrek gemeenten bij behoefteramingen,

stel tijdig financiële instrumenten in en ga na welke lessen kunnen worden geleerd van andere

provincies. 

We verwachten om tijdens deze collegeperiode deze aanbevelingen verwerkt te hebben in ons

beleid. In algemene zin is ons beeld dat de nood buiten zo hoog is dat, ondanks de verbeteringen

op dit vlak, er behoefte blijft aan genoeg inzet en hulp aan gemeentes, corporaties en bouwers. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : Niet van toepassing

Programma  : Ambitie 6 – Sterke steden en dorpen

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

Juridisch kader

Niet van toepassing. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In december 2019 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel

‘Bouwen aan regie’. In de Statencommissie op 12 februari 2020 hebben PS aan GS gevraagd

met de uitvoering van de aanbevelingen aan de slag te gaan en PS te informeren over de

voortgang en de resultaten van de opvolging van de aanbevelingen.

Met het Statenvoorstel, zoals dat voorlag bij de Statencommissie van 4 maart 2020, is

aangegeven hoe GS uitvoering wil geven aan de onderstaande aanbevelingen. Met de

voorliggende brief worden PS op de hoogte gesteld van de voortgang en de resultaten van de

opvolging van de aanbevelingen.

 

3 Proces

 

Met het Statenvoorstel, zoals dat voorlag bij de Statencommissie van 4 maart, is aangegeven hoe

GS uitvoering wil geven aan de onderstaande aanbevelingen. Met de voorliggende brief stelt het
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college van GS PS op de hoogte van de voortgang en de resultaten van de opvolging van de

aanbevelingen. 

In totaal heeft de Randstedelijke Rekenkamer zeven aanbevelingen gedaan, die betrekking

hebben op de provinciale rol en op de provinciale instrumenten. Per aanbeveling is een actuele

stand van zaken gegeven.

 

4 Participatie en rolneming

 Niet van toepassing. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Het onderwerp heeft te weinig directe nieuwswaarde om over te communiceren. 

 


