BOT-overleg Wonen Heerhugowaard 26 januari 2021

20.00 - 21.30u via Zoom
Voorzitter:
Gea Klercq
Griffier:
Garrelt de Graaf
Doel
De basis voor dit BOT-overleg is het volgende agenderingsverzoek van D66 voor de commissie Stad
en Ruimte van 3 november 2020:
“De woningmarkt en -nood is een belangrijk thema in Heerhugowaard. Er is een woondeal afgesloten
met de provincie waaruit een regionaal woonakkoord moet voortkomen.
Wat wil de Raad dat er in zo'n woonakkoord moet staan?
Wat zijn de prioriteiten in Heerhugowaard?
Willen we dat er gebouwd wordt voor de grote of de kleine beurs? Hoe zit het met de praktische
uitvoering van de langdurige wens van de Raad om meer woningen voor jongeren en starters te
hebben?
En hoe gaat Heerhugowaard om met woonwagencentra?
Voldoet de gemeente Heerhugowaard op dit gebied aan haar wettelijke en morele verplichtingen?”
Toevoeging griffie: Welke invloed heeft de politiek op het regionaal woonakkoord?
Wethouder Stam is uitsluitend als toehoorder aanwezig.
Agenda
1. Opening
2. Presentatie o.a. Woningbouwprogrammering Heerhugowaard 2020-2030 (WLH: Stephan den
Nijs)
3. Verhelderende vragen aan ambtelijke organisatie
4. Overleg aftrap door D66. Wellicht is het deze avond mogelijk om over prioritering tot een op
consensus gebaseerde raadsbrede motie te komen.
5. Onderling overleg tussen raadsleden
6. Zijn er antwoorden te geven op de in de inleiding gestelde vragen?
7. Rondvraag
8. Sluiting

Achterliggende Documenten
Door D66 voor november aangedragen:
- Bij20-478 RIB Woondeal Noord-Holland Noord (URL)
- Bij20-485 Raadsinformatiebrief Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit regio
Alkmaar maart 2020 (URL)
- Bij20-555 Raadsinformatiebrief Onderzoeksresultaten woningbehoefte en vervolg (URL)
Door de Ambtelijke organisatie t.b.v. dit BOT-overleg aangedragen:
- Bij20-980 RIB woningbouwprogrammering Heerhugowaard
- Bij20-981 Woningbouwprogrammering Heerhugowaard 2020-2030
- Bij20-927 RIB woningbouwprogrammering regio Alkmaar
- Bij20-926 Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit Regio Alkmaar oktober 2020
- Bij20-580 woningmarktonderzoek Heerhugowaard
- Bij20-434 Rapportage I uitkomsten inventarisatie woonbehoefte Regio Alkmaar
- Bij20-435 Rapportage II woonwagenbeleid Regio Alkmaar
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