
Bijlage 1  Proces  Woondeal 
 

De Woondeal is tot stand gekomen in de afgelopen periode, waarbij op diverse momenten in het proces 

ambtelijk en bestuurlijk de inzet en voortgang van de Woondeal is besproken.   

 

Bestuurlijk Overleg Rijk-MRA 

Er zijn in het afgelopen jaar diverse bestuurlijke overleggen geweest waar tussen de MRA en BZK is 

gesproken over de Woondeal.   

- 19 maart 2018  BO Woningmarkt (verkenning problematiek m.n. versnelling productie) 

- 4 juni 2018 Strategisch BO MIRT (afspraken versnellingslocaties en procesafspraken 

functioneren woningmarkt, en procesafspraak verstedelijkingsstrategie) 

- 10 oktober 2018 BO Woningmarkt (inzet MRA op de 3 kernafspraken)  

- 22 november 2018 BO MIRT  

- 23 mei 2019  Strategisch BO MIRT  

- 5 juli 2019: Geplande ondertekening Woondeal door voorzitter MRA, burgemeester F. 
Halsema, en Minister van BZK, K. Ollongren. 

   

Bestuurlijk overleg PHO Bouwen en Wonen 

In de PHO’s bouwen en wonen  van het afgelopen jaar was de totstandkoming van de Woondeal vast 

agendapunt op de agenda.  

- 2 februari 2018  Eerste bespreking MRA inzet richting het Rijk 

- 14 juni 2018  Terugkoppeling en vervolg gesprek BO Woningmarkt 19 maart  

- 27 sept 2018  Voortgang Regionale afspraken woningmarkt 

- 29 nov 2018   Terugkoppeling BO Woningmarkt 10 okt 

- 14 feb 2019  Voortgang Woondeal 

- 6 juni 2019  Instemming met voorbereiding ondertekening Woondeal  

 

Informatiebrieven en Bijeenkomst 

- 9 oktober 2018  Brief aan minister BZK met MRA inzet woningmarkt 

- 20 februari 2019 Informatiebrief aan Stand van zaken Woondeal MRA-BZK 

- 15 maart 2019  Consultatie concepttekst leden PHO Bouwen en Wonen via Memo 
- 15 april 2019 Informatiebijeenkomst voor alle bestuurders Bouwen en Wonen over Stand van 

zaken Woondeal  
- 6 juni 2019  Akkoord PHO om Woondeal te gaan sluiten 

 

Ambtelijk Overleg  

De Woondealtekst is onder leiding van een aantal ambtelijk penvoerders diverse malen met een groep 

ambtelijke vertegenwoordigers uit de deelregio’s besproken. In het Ambtelijk Overleg Bouwen en Wonen 

is de voortgang van de Woondeal eveneens besproken. De deelregionale vertegenwoordigers  zijn 

gevraagd om de informatie over de Woondeal binnen de eigen deelregio te verspreiden en input op te 

halen.  
 
 

 


