
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 25 mei 2010 

aan : Raadscommissie 

van : College  

onderwerp : Informatienotitie Wonen 

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink 

Inlichtingen bij: Janna Arjaans 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de raadscommissie van 2 

december 2009 door Jan Mesu.  
 
Kernboodschap  
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?  

 
Toezegging:   
Tijdens de behandeling van de evaluatie van de woonbeleidsnota 2005-2009 is door de 
toenmalige wethouder Jan Mesu aan de raadscommissie toegezegd dat in de raad van juni 
een actualisatie van de woonbeleidsnota wordt voorgelegd.  
Echter, momenteel is een provinciale woonvisie in ontwikkeling. In de provinciale woonvisie 
wordt het algemeen beleid vastgesteld. Vervolgens worden bindende afspraken met de 
regio’s gemaakt, die vastgelegd worden in Regionale Actieprogramma’s (RAP’s). In het 
eerste kwartaal van 2011 moeten we ook inzicht hebben in de realistische plancapaciteit tot 
en met 2020 in verband met het opstellen van die Regionale Actieprogramma’s. Het is 
belangrijk om die realistische plancapaciteit helder te krijgen.  
Momenteel wordt in de regio Alkmaar het herijken/actualiseren van een regionale woonvisie 
opgestart. In de volkshuisvesting is het logisch om in de trits provinciale woonvisie – 
regionale woonvisie – lokale woonvisie te werken. Het is dan ook logischer om na de 
provinciale woonvisie en de regionale woonvisie een actualisatie van de lokale woonvisie 
(woonbeleidsnota) aan de raad voor te leggen.  
Bovendien wordt dit jaar een (start)notitie binnenstedelijk wonen voorbereid die dan ook in 
de lokale woonvisie opgenomen kan worden.  
 
In plaats van een actualisatie van de woonbeleidsnota wordt nu een informatienotitie met 
betrekking tot het wonen in de gemeente Bergen ter informatie voorgelegd aan de 
raadscommissie in juni 2010. Hierin wordt het volgende opgenomen:   
- de stand van zaken van de aandachtspunten uit de evaluatie woonbeleidsnota; 
- de woningbouwproductie van de periode 2005-2009 (in aantallen, sociale woningbouw et 

cetera); 
- de toekomstige woningbouwproductie in harde en zachte plancapaciteit. 
   
 
Bijlagen  
 Informatienotitie Wonen 
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