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Opiniërende reactie opdracht werkplaats Wonen
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Middels bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad gevraagd om een opiniërende reactie op de
conceptopdracht van de werkplaats Wonen van de Metropoolregio. Het college heeft een
standpunt ingenomen en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Middels een
reactiebrief kan de gemeenteraad haar reactie kenbaar maken aan de Metropoolregio.
B.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de nieuwe conceptopdracht werkplaats Wonen van Metropoolregio.
2. In te stemmen met bijgevoegde concept-reactiebrief met een opiniërende reactie over
het nieuwe voorstel.
C.

Inleiding

In oktober 2015 heeft de werkplaats Wonen het advies ‘Breken met grenzen: wonen in een
complete regio’ uitgebracht. De gemeenteraad is in de raadsvergadering van 28 januari 2016
gevraagd kennis te nemen van dit advies en in te stemmen met de concept-reactiebrief. De
gemeenteraad heeft ingestemd met de reactie.
Op basis van uw reactie en de reacties van de andere regiogemeenten, heeft de
Metropoolregio een nieuw procesvoorstel gedaan welke vastgesteld is in het Regionaal
Platform op 29 juni 2016. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuwe concept-opdracht
waarvoor nu een opiniërende reactie gevraagd wordt.
In de nieuwe opdracht werkplaats Wonen zijn een aantal kernvragen geformuleerd. Op basis
van deze kernvragen onderzoekt, agendeert, reflecteert en inspireert de werkplaats thema’s
rondom de regionale woningmarkt. Dit doen zij voor de periode 2017-2019.
D.

Wat willen we bereiken?

Het doel van gemeente Valkenswaard is om, naast de inhoudelijke aspecten, besluitvorming
omtrent de werkplaats Wonen op de juiste manier te beïnvloeden en te laten verlopen. De in
de begeleidende aanbiedingsbrief van de nieuwe opdracht weergegeven procedure is ons
inziens niet de zuivere lijn. Daarom is het doel van gemeente Valkenswaard om de
Metropoolregio nogmaals op de juiste procedure te wijzen waarbij besluitvorming plaatsvindt
in het Algemeen Bestuur en niet in het Regionaal Platform.
1

Raadsvoorstel

1. Conceptopdracht werkplaats Wonen
Voorstel: De nieuwe opdracht aan de werkplaats wonen. (zie bijlage)
Oordeel: Inhoudelijk akkoord met de nieuwe opdracht. Naar aanleiding van de eerder
ingediende reactie d.d. 28-01-2016 zijn onze kanttekeningen op een goede manier verwerkt.
De rol van de werkplaats past nu wel bij de rol van de Metropoolregio. Alle voorstellen waar
gemeente Valkenswaard eerder bezwaar tegen had, denk aan de regionale grondbank,
regionale woonraad en het regionale woningbouwprogramma, zijn weggenomen uit de nieuwe
opdracht.
Collegevoorstel: De inhoud van de nieuwe opdracht is aangepast volgens eerder ingediende
zienswijze. Daarom adviseert het college een inhoudelijke reactie te geven conform de lijn dat
de opdracht inhoudelijk akkoord bevonden is.
2. Besluitvorming over nieuwe opdracht werkplaats Wonen
Voorstel: De Metropoolregio wijzen op de formele procedures omtrent besluitvorming in de
regio.
Oordeel: Besluitvorming in de Metropoolregio dient te gebeuren in het Algemeen Bestuur en
niet in het Regionaal Platform.
Collegevoorstel: De Metropoolregio wijzen op de juiste procedure waarin de zuivere lijn is dat
besluitvorming in het Algemeen bestuur is, waarin gemeente Valkenswaard ook
vertegenwoordigd is.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Een opiniërende reactie geven aan de Metropoolregio. Een concept-reactiebrief is toegevoegd
als bijlage.
F.

Betrokken partijen

Metropoolregio Eindhoven
G.

Beheer en onderhoud

n.v.t
H.

Financiën

n.v.t.
I.

Vervolgstappen

-

-

J.

21 juni 2017: Tijdens dit Regionaal Platform zal aangegeven worden wat de formele
procedures omtrent besluitvorming in de Metropoolregio zijn. Hierbij wordt aangegeven
dat besluitvorming rondom de werkplaats Wonen dienen te gebeuren in het Algemeen
Bestuur
In het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio: vaststelling opdracht werkplaats
Wonen.

Communicatie

Bijgevoegde concept-reactiebrief zal indien akkoord bevonden toegestuurd worden aan de
Metropoolregio.
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K.

Bijlage(n)

1. Concept reactiebrief gemeente Valkenswaard.
L.

Ter inzage liggende stukken

1.
2.
3.
4.

Vorig raadsvoorstel advies MRE werkplaats Wonen;
Reactie raad aan MRE mb.t. advies ‘Breken met grenzen, wonen in een complete regio’;
Aanbiedingsbrief raden werkplaats Wonen;
Conceptopdracht werkplaats Wonen.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 23 mei 2017
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2017;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 mei 2017;
BESLUIT
1. Kennis te nemen van de conceptopdracht voor de werkplaats Wonen van de
Metropoolregio.
2. In te stemmen met de bijgevoegde concept-reactiebrief op de vraag van de
Metropoolregio om een opiniërende reactie te geven op de
conceptopdracht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 mei 2017.
Kenmerk: 235216/238279
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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