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ONDERWERP 

Uitnodiging technische sessie 

woonruimteverdeling 9 oktober 2018 RAP-regio 

 

    

 

Geachte raadsleden,  

  

De gemeente Amsterdam en de regio’s Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland – samen 

de RAP-regio – zijn in gesprek met de corporaties over herziening van de huidige afspraken over 

woonruimteverdeling. Dit gesprek moet leiden tot een gezamenlijk beleidsvoorstel voor aanpassing 

van de regels over woonruimteverdeling en een uitwerking in de huisvestingsverordening. Het 

vaststellen van de huisvestingsverordening is een bevoegdheid van de 15 afzonderlijk gemeenten. U 

bent eerder via de eigen gemeente en/of tijdens de regionale bijeenkomst van deelregio Zaanstreek-

Waterland op 6 juni 2018 geïnformeerd over de aanleiding van de herziening en het te volgen proces. 

Om u in meer detail over de herziening van de woonruimteverdeling te informeren, nodigen wij u uit 

voor een technische sessie op 9 oktober 2018. 

 

U bent van harte welkom op 9 oktober van 19.30 tot 21.30 in de Amsterdamse zaal van het 

stadhuis van de gemeente Amsterdam. De inloop is vanaf 19.00 uur met broodjes. 

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 1 oktober via Danielle Tamo/ de mailbox van het 

secretariaat van de afdeling Vakspecialisten van de gemeente Zaanstad, 

afdelingshoofdvakspecialisten@zaanstad.nl.  

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het huidige systeem van woonruimteverdeling, 

met de knelpunten die daarbij horen, en nemen wij u mee in de uitwerkingsrichtingen voor een nieuw 

systeem van woonruimteverdeling. Omdat de 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, 

Zaanstreek-Waterland en de gemeente Amsterdam samenwerken op het gebied van 

woonruimteverdeling, is herziening van die afspraken een gezamenlijk en gelijktijdig proces. Voor de 
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technische sessie op 9 oktober zijn daarom alle raadsleden uit deze 15 gemeenten via de drie 

deelregio’s uitgenodigd.  

 

Bijgevoegd vindt u de uitgangspunten voor de herziening van de woonruimteverdeling van de 

wethouders wonen uit de 15 gemeenten en de presentatie van de regionale raadsledenbijeenkomst 

van 6 juni. Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst op 9 oktober ontvangt u van ons 

uitgebreidere inhoudelijke informatie. 

 

Op een later moment wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst over dit onderwerp met uw eigen 

gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst wordt u gevraagd een reactie te geven op de verschillende 

uitwerkingsrichtingen voor de herziening van de woonruimteverdeling. Het definitieve beleidsvoorstel 

wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

Wij hopen u te zien op 9 oktober 2018. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De regionale projectgroep herziening woonruimteverdeling 

 

 

Bijlage: 

- Uitgangspunten voor de fundamentele herziening van de woonruimteverdeling 

- PowerPoint ‘Naar een nieuw woonruimteverdeling’, Regionale raadsledenbijeenkomst 

Zaanstreek-Waterland 6 juni 2018 

 


