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Beknopt voorstel
Binnen de regio Alkmaar is een traject van actualisering van de Regionale Woonvisie gestart.
Op 10 oktober 2012 zijn op de regiodag voor raadsleden de uitgangspunten van de nieuwe
Woonvisie besproken met Raadsleden uit de regio.
Tijdens die bijeenkomst is door de raadsleden het verzoek geuit om, voordat de Woonvisie in z'n
definitieve vorm ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt aangeboden, eerst nog op een
concept versie te mogen reageren. Gelet op de daaruit voortkomende toezegging, verzoeken wij
u kennis te nemen van de de concept-Regionale Woonvisie en de memo van het P O R A Wonen.
Uw eventuele reacties op de concept-Regionale Woonvisie ontvangen wij graag voorafgaande
aan, of tijdens de bespreking van dit onderwerp in de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling van 8 januari aanstaande. De ontvangen reacties zullen verwerkt worden in
een raadsbreed te dragen besluit dat uw raad op 22 januari aanstaande zal worden voorgelegd.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2012 waarbij de reactie
van de gemeenteraad van Heerhugowaard gevraagd wordt op de concept-Regionale Woonvisie;
gehoord de navolgende reacties over de concept-Regionale Woonvisie in de vergadering van de
commissie Stadsontwikkeling van 5 februari 2013:
a. pleidooi voor een evenredige verdeling in de regio van de 30 7o sociale woningbouw;
b. generatiewoning opnemen om in te spelen op de vraag om de zorg voor ouderen te
delen;
c. onderzoek doen naar startersleningen in relatie tot het rijksbeleid;
d. in de woonvisie het beleid op verkoop van huurwoningen door corporaties toelichten.
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besluit:
1.
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kennis te hebben genomen van de concept-Regionale Woonvisie;
de portefeuillehouder Wonen op te dragen de onder a. tot en met d. genoemde reacties
van de gemeenteraad van Heerhugowaard vóór maart 2013 kenbaar te maken bij de
voorzitter van het PORA-Wonen.

Heerhugowaard, 26 februari 2013
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