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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
14 oktober 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: woensdag 14 oktober 2015
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: burgemeester Marc Witteman
Griffier: AnneMarie Hiemstra

1. 19:30
19:30 uur
Opening raadsconferentie door burgemeester Marc Witteman
Deze raadsconferentie heeft twee onderwerpen waarbij de raad aan de voorkant van
het beleid staat.

We beginnen met een oplossingsgericht gesprek tussen de gemeenteraad en het col-
lege over de toewijzing van sociale huurwoningen en sociale woningbouw. Daarna
volgt een verkenning over regionale samenwerking.

Toewijzing sociale huurwoningen

2. 19:35
Toelichting onderwerp toewijzing sociale huurwoningen door raadslid Ron Drup-
pers
Met deze raadsconferentie neemt de raad het voortouw om aan de voorkant van het
proces te staan en haar verantwoordelijkheid te nemen in het zoeken naar oplossin-
gen.
Welke mogelijkheden zijn er om het aantal sociale huurwoningen op korte termijn
te vergroten, met minimale financiële inspanning? Hoe voorkomen we dat we straks
voor onoverkomelijke problemen staan?

3. 19:40
Toelichting wethouders Franko Zivkovic-Laurenta en/of Vital van der Horst
Toelichting van de stand van zaken en de gemeentelijke ruimte inzake de toewijzing
van sociale huurwoningen aan statushouders.

Op 8 oktober is het onderstaande cijfermateriaal (dat op de avond zelf wordt toe-
gelicht) toegevoegd. Er staat nog een toezegging open van wethouder Vital van der
Horst om met de commissie te spreken over locaties die in aanmerking komen voor
sociale woningbouw.

4. 19:50
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Voorstellen en korte toelichting 3 externe deskundigen/ betrokkenen
- Bert van Rossum van corporatie Vecht en Omstreken
- Jeske Hoogebeen van corporatie Portaal
- Leendert Kampman, regievoerder huisvesting van vergunninghouders van het
COA
De genodigden worden vervolgens gevraagd een panel te vormen voor vragen van
de raads- en collegeleden.

5. 20:05
Oplossingsgericht gesprek tussen gemeenteraad, portefeuillehouders en de geno-
digde betrokkenen
Mogelijkheid om vragen aan het panel van deskundigen te stellen.

Doel is te komen tot oplossingsrichtingen en een gezamenlijk standpunt hoe we dit
in Stichtse Vecht willen gaan oplossen.

Korte pauze

Regionale samenwerking

6. 21:15
Samenwerken doe je niet alleen: toekomstscenario’s regionale samenwerking
Doelstelling van de werkconferentie is om de raad breed te informeren over de stand
van zaken van de regionale samenwerking en de mogelijk opties voor de toekomst.
Er is ruimte voor discussie, maar van de fracties wordt nog geen standpunt verwacht.
In november wordt de nota voor een peiling in de commissie geagendeerd.

Op 2 september hebben 15 raadsleden uit de U10 regio een pamflet over de regionale
sanenwerking en de rol van de gemeenteraden opgesteld. Vanuit Stichtse Vecht was
Rob Roos aanwezig.

a. Presentatie hoofdpunten

b. Vragen en discussie

22:30 uur
Sluiting


