
 

 

GEWIJZIGDE UITNODIGING 
(13 SEPTEMBER 2021) 

 

Wijziging : de bijeenkomst is niet fysiek 
 

Het lukt technische helaas toch niet om de bijeenkomst tegelijk fysiek en digitaal, via MS Teams, te 
laten plaatsvinden. Gezien het aantal aanmeldingen voor een fysieke deelname is besloten om de 
bijeenkomst alleen digitaal te laten plaatsvinden. Digitaal deelnemen kan via MS TEAMS en/of het 

volgen van de bijeenkomst via de livestream. 
 
 

Deelname via MS TEAMS 
 

  
KLIK HIER 

 

 

 
 
 

Volgen via de livestream 
 

  
KLIK HIER 

 

 

 

 

 

UITNODIGING voor de regionale raadsledenbijeenkomst van 

 

woensdag 15 september 2021 van 19.30 – 22.00 uur  
 

 

Bij de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen van harte welkom.  

U kunt fysiek of digitaal aanwezig zijn. De keuze is aan u.  

Het fysieke deel is in de raadzaal van de gemeente Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam.  

 

De onderwerpen 

De onderwerpen van de avond zijn: 

• Regionale opvang asielzoekers en huisvesting statushouders; 

• Ontwikkelingen wonen: het Woonakkoord en de doorstroomregeling senioren. 

 

Het doel van de bijeenkomst is om de raden zo goed mogelijk te informeren over deze 

onderwerpen en het proces en gelegenheid te geven voor een reactie en het gesprek hierover. 

 

 

 

 

Het programma 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzhjN2MxZmUtNDZiNC00ZDU2LTk3MDAtZTYyZjAzNjk2MDk2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226940ca80-a093-435e-abd4-f0fc94f378c4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f721c08c-2cb9-4bd1-8bf9-6a8a6cabde6f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6ac37f35-0689-4041-be0d-e61ae1e910c3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://zaanstad.notubiz.nl/live


 
 

 

We doen dat aan de hand van het volgende programma: 

- 19.15 uur (u kunt vanaf 19.15 uur inloggen) 

- 19.30 uur Opening avond door gastheer, burgemeester Hamming van Zaanstad 

- 19.35 uur Regionale opvang asielzoekers en huisvesting statushouders 

- 20.35 uur Pauze 

- 20.45 uur Het Woonakkoord en de doorstroomregeling senioren  

- 21.45 uur Afsluiting  

 

Technisch voorzitter van deze avond is mevrouw  Van Nieuwamerongen, raadslid van de 

gemeente Zaanstad. 

 

Toelichting op het programma 

 

Regionale opvang asielzoekers en huisvesting statushouders 

De afgelopen maanden werken we in de regio Zaanstreek-Waterland - mede op verzoek van de 

commissaris van de Koning - aan een regionale strategie voor extra opvang van asielzoekers en 

de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders. We richten ons daarbij op het sneller 

huisvesten van vergunninghouders, waardoor de druk op asielzoekerscentra verlicht wordt.  

Zo hoeven er geen aanvullende opvangplekken gecreëerd te worden. Door het Rijk is een set 

ondersteuningsmaatregelen opgesteld om ons hierbij te helpen. De raden zijn in juni 2021 via een 

nieuwsbrief geïnformeerd over deze aanpak. Zie hiervoor bijvoorbeeld de nieuwsbrief aan de 

gemeenteraad van Purmerend. 

 

Na het bepalen van de strategie dient zich de volgende fase aan. Per gemeente wordt aan de 

hand van “pressure-cooker” bijeenkomsten inzichtelijk gemaakt: 

- wat de kansen en risico’s zijn van het tijdelijk en structureel verhogen van de hoeveelheid 

sociale huurwoningen in onze regio voor statushouders; 

- maar ook voor anderen die met spoed een woning zoeken.  

De inventarisatie van kansrijke locaties en projecten vindt op dit moment plaats.  

In de bijeenkomst praten burgemeester Don Bijl (Purmerend) en de in juli aangestelde externe 

projectleider Jan Franx, u bij over de laatste stand van zaken en wat er de komende periode 

gebeurt. 

 

Ontwikkelingen wonen: het Woonakkoord en de doorstroomregeling senioren  

De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland en de provincie Noord-Holland hebben in het 

woonakkoord afgesproken om in de periode t/m 2025 samen te werken aan de woningbouw in de 

regio. Het gaat om acties op het gebied van nieuwbouw, betaalbare woningen, wonen en zorg en 

duurzaamheid. Het merendeel van de nieuwe woningen wordt gebouwd binnen de stadscentra en 

dorpskernen en zoveel mogelijk in de buurt van trein- of grote busstations.  

 

Op 1 juli is de doorstroomregeling voor senioren of wel ’65 plus verhuisvoordeel’ gestart, een 

samenwerking tussen de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland en acht corporaties, met 

cofinanciering van de provincie. Met inzet van een voorrangsregeling, financiële prikkels en 

informatie proberen zij meer senioren naar wens te laten wonen én woningen vrij te spelen voor 

andere woningzoekenden.  

 

Over beide onderwerpen wordt u bijgepraat door Willeke Koops en Milou van Putten, senior 

beleidsadviseurs Wonen van de gemeenten Zaanstad en Purmerend.  

  

https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/10343367/1/20210629-1549806;%20Raadsbrief%20Nieuwsbrief%20regionale%20aanpak%20huisvesting%20en%20inburgering%20vergunninghouders
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/10347232/1#search=%22woonakkoord%22
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/10347232/1#search=%22woonakkoord%22


 
 

 

Deelname aan de bijeenkomst (via MS Teams of de livestream) 

Deelnemen kan via MS Teams: Klik hier om deel te nemen aan de bijeenkomst.  

Via de chatfunctie van MS Teams kunt u in de bijeenkomst vragen stellen.   

U kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream van het raadsinformatiesysteem van 

Zaanstad. Aanmelden en inloggen is dan niet noodzakelijk. Via deze site kunt u de bijeenkomst 

achteraf ook terugkijken. 

 

De presenaties 

Die worden in het raadsinformatiesysteem van Zaanstad geplaatst.  

 

 

Graag tot woensdag 15 september 2021 en als iets onduidelijk is, horen wij dit graag. 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad (raadsgriffie@zaanstad.nl) 

Pauline Lodewegens, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster (griffier@beemster.net) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhjN2MxZmUtNDZiNC00ZDU2LTk3MDAtZTYyZjAzNjk2MDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226940ca80-a093-435e-abd4-f0fc94f378c4%22%2c%22Oid%22%3a%22f721c08c-2cb9-4bd1-8bf9-6a8a6cabde6f%22%7d
https://zaanstad.notubiz.nl/live
https://zaanstad.notubiz.nl/dashboard

