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Samenvatting:
De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar het

woonbeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek is: "ln hoeverre zijn met de uitvoering van het
woonbeleid van Purmerend en Beemster in de periode 2012 tot 2018 de gestelde ambities
gerealiseerd."
De rekenkamercommissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen.
ln het rapport is de bestuurlijke reactie van het college op het rapport en de aanbevelingen
opgenomen. ln deze reactie geeft het college aan het rapport inhoudelijk zeer informatief en

doonrvrocht te vinden en een goed (en overwegend positief) beeld vindt geven van de

behaalde resultaten in Beemster. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet zullen

door het college worden meegenomen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en de uitvoering

van het huidige beleid.

Het rapport ligt nu voor bij de gemeenteraad om een besluit te nemen over de aanbevelingen.

De rekenkamercommissie zal aan de raadsfracties een presentatie en toelichting op het
rapport geven tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 2 april 201 9.

Onderwerp:
Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar het

woonbeleid"



Reg istratienummer: 1 47 3022
Ondenruerp: Rapport rekenkamercommissie, onderzoek naar het woonbeleid

Middenbeemster, 27 maarl 2Q19

Aan de gemeenteraad van Beemster,

De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft ondezoek gedaan naar het
woonbeleid. De hoofdvraag van dit ondezoek is: "ln hoeverre zijn met de uitvoering van het
woonbeleid van Purmerend en Beemster in de periode 2012 tot 2018 de gestelde ambities
gerealiseerd."

De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:
1. Zoek samenwerking met andere gemeenten en de provincie Noord-Holland.
2. Onderzoek hoe de schaarste eerlijker verdeeld kan worden.
3. Evalueer de effectiviteit van het tweede kans beleid en het beleid voor beschermd wonen.
4. lnformeer jongeren over perspectief op woonruimte.
5. (Beemster) Weeg af welke ambtelijke ondersteuning wenselijk is.

Eén aanbeveling (nummer 5) is specifiek voor Beemster. Gezien de nauwe ambtelijke
samenwerking is de rekenkamercommissie van mening dat deze aanbeveling ook relevant
kan zijn voor Purmerend. Daarom wordt deze aanbeveling ook voorgelegd aan de
gemeenteraad van Purmerend , zodat de afweging hierover gezamenlijk en integraal kan

worden gemaakt.

ln het rapport is de bestuurlijke reactie van het college op het rapport en de aanbevelingen
opgenomen. ln deze reactie geeft het college aan het rapport inhoudelijk zeer informatief en
doonurocht te vinden en een goed (en overwegend positief) beeld vindt geven van de
behaalde resultaten in Beemster.
De aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet zullen door het college worden
meegenomen bijde ontwikkeling van nieuw beleid en de uitvoering van het huidige beleid.
Over aanbeveling 5 geeft het college aan welke keuzes hiervoor (inmiddels) zijn gemaakt.

Het rapport ligt nu voor bij de gemeenteraad om een besluit te nemen over de aanbevelingen

De commissie SOB van de gemeente Purmerend behandelt dit rapport op 11 april 2019,

Na vaststelling van de aanbevelingen beoordeelt de rekenkamercommissie na een bepaalde
periode (meestal twee jaar) wat er met de aanbevelingen is gedaan.
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Voorstel:
Kennis nemen van het rapport en een besluit nemen over de aanbevelingen 1

het raads tu

A.J.M. van Beek
voorzitter

Biilaqen:
- raadsbesluit
- rapport rekenkamercommissie (inclusief bestuurlijke reactie college)

an

t net Oi¡ dit voorstel behorende raadsbesluit vooziet erin dat de raad de aanbevelingen overneemt.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar
het woonbeleid" van februari 2019,

BESLUIT

A. Neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster
"Onderzoek naar het woonbeleid" van februari 2019.

B. Neemt de de aanbevelingen van dit rapport over te weten:
1. Zoek samenwerking met andere gemeenten en de provincie Noord-Holland.
2. Onderzoek hoe de schaarste eerlijker verdeeld kan worden.
3. Evalueer de effectiviteit van het tweede kans beleid en het beleid voor beschermd

wonen.
4. lnformeer jongeren over perspectief op woonruimte.
5. (Beemster) Weeg af welke ambtelijke ondersteuning wenselijk is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 april 2019.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier




