Voor het vragenhalfuur voorafgaand aan de algemene raadscommissie van 16 december 2021 hebben
zich bij de griffie 1 vraagsteller gemeld. Het vragenhalfuur vindt plaats vanaf 19:30 uur. Direct na de
beantwoording door het college start de commissievergadering.
Vragensteller
Mariella van
Kranenburg

Onderwerp
Onderwerp: Doelgroepenverordening

inleiding: De inwoners als ook de raad zijn door tegengestelde berichtgeving van de
Gemeentebelangen regering en het college van Bergen het spoor bijster over wat wel en niet kan bij de
bevoorrechting van de toewijzing van woningen aan inwoners van Bergen.
Graag willen we een antwoord ven het college op de volgende vragen;
Vragen:

Uw wethouder stelde dat de gemeente Bergen geraadpleegd was door het ministerie om
de nieuw voorgestelde regeling vorm te geven.

1. Kan het college oa.in het kader van verplichtingen aan de archiefwet, de daarbij
horende documenten delen met de raad?
In de voorgestelde regeling gaat het om een percentage van de sociale huur- en sociale
koopwoningen tot een bedrag tot 353.000 euro (de grens van de nationale
hypotheekgarantie). De bevoorrechting geldt niet alleen voor inwoners, ook voor cruciale
beroepen als zorg, politie en onderwijs. Uw wethouder sprak alleen over bevoorrechting
van inwoners.
2. Steunt het college de visie van het kabinet of heeft het een engere visie zoals door
de wethouder aangegeven?

Volgens deskundigen moet de bevoorrechting in de huisvestingsverordening (HVV)
worden geregeld. Het college heeft het in de doelgroepenverordening geprobeerd.
3. Waarom heeft het college niet de weg van de HVV bewandeld? Waarom is daar in
het regio-overleg geen overeenkomst over gezocht?

Tenslotte de vraag over de draagwijdte van de bevoorrechting. In Bergen is er momenteel
nauwelijks een woning onder de 400.000 euro te krijgen. In plaats van het bouwen voor
starters wordt het ene na het andere vakantiepark voor recreanten betaalt door in tweede
huis beleggende mensen geopend.
4. Welk plan(nen) heeft het college in petto om daadwerkelijk iets te doen aan de
woningbouw voor starters binnen onze gemeente?

Met vriendelijke groet,
Griffie gemeente Bergen

