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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen  
 
 
Geachte heer Meijer,  
 
U heeft het college namens de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de 
brief aan de minister van BZK over de doelgroepenverordening. In deze brief gaat het 
college in op uw vragen. 
 
 

1. Sinds wanneer weet de gemeente Bergen dat er een schorsing- vernietiging-
verzoek bij het ministerie van BZK ligt van de Doelgroepenverordening? 

Sinds het voorjaar van 2021. 
 

2. Waarom is de raad hierover tot op heden niet formeel door het college 
geïnformeerd in het kader van de actieve informatieplicht? De wethouder 
Wonen heeft in de commissie enkele maanden geleden toegezegd schriftelijk 
de stand van zaken weer te geven. De raad heeft tot nu toe niets ontvangen.  
Dit is geen juiste weergave van de door de wethouder gegeven toezegging. 
Verwezen wordt naar de formele toezeggingenlijst.  
 

3. Waarom zijn slechts enkele coalitiepartijen hierover wel (informeel) 
geïnformeerd? 
Het college is als orgaan formeel niet op de hoogte van de informatiepositie van de 
coalitiepartijen.  
 

4. Worden er op dit moment gesprekken gevoerd met het ministerie BZK? Zo ja, 
welke status hebben deze gesprekken?  
Ja, er worden gesprekken gevoerd. De status is zowel formeel als informeel.  
 

5. Wie voert de gesprekken?  
De ambtelijke gesprekken worden ambtelijk gevoerd.  
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6. Welke inhoudelijke onderdelen uit de Doelgroepenverordening zijn 
voorgedragen voor schorsing- / vernietiging? 
Het betreft een breed verzoek waarbij diverse delen van de doelgroepenverordening 
worden benoemd.  
 

7. Welke gevolgen heeft een eventuele schorsing/ vernietiging van de 
Doelgroepenverordening voor de diverse Bestemmingsplannen die de raad 
recent heeft vastgesteld? GL ontvangt graag een overzicht per PB. (Inclusief 
het Veegplan Egmond).  
De eventuele schorsing of vernietiging heeft geen gevolgen voor de inmiddels 
vastgestelde bestemmingsplannen.  
 

8. Zijn er onderdelen uit de Doelgroepenverordening die de Raad in de 
Huisvestingsverordening kan regelen, zoals het stellen van woonruimte 
verdeelregels bij middensegment huurwoningen? Zo ja, hoe staat het PORA 
wonen hier tegenover? 
Nee, er zijn geen onderdelen uit de doelgroepenverordening die geregeld kunnen 
worden in de huisvestingsverordening. Over de toewijzing van midden huurwoningen 
zal met de raad worden gesproken bij de behandeling van de woonvisie. 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Judith van der Weerd, Beleidsmedewerker 
Wonen van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 06 10 34 83 67. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit02796 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 
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