MEMO
Datum:
Onderwerp:

dinsdag 21 september 2021
vragen uit de Cie WRG d.d. 16 september.

Tijdens de commissievergadering Wonen, Ruimte en Groen van 16 september zijn er vragen
gesteld door de PvdA met betrekking tot de voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg
Holland Rijnland dat 22 september plaatsvindt. Hierbij ontvangt u een reactie namens de
portefeuillehouder.
1. Allereerst wordt gevraagd of de planlijst welke aangeboden wordt aan de provincie
beschikbaar is voor de raad, zodat op deze manier de raad hier een oordeel over kan geven.
Antwoord; de regionale planlijst is niet openbaar en vertrouwelijk. Daarom wordt de planlijst
vanuit Holland Rijnland niet verspreid is naar de griffie c.q. gemeenteraden. De cijfers uit de
planlijsten worden echter wel verwerkt in de regionale monitor en de lokale
woningmarktmonitor.
2. Daarnaast wordt om verduidelijking gevraagd over de percentages.
Hoe verhoudt zich de 3% inschrijvingen toename zich met de verschillen in actief
woningzoekende? Wanneer we 678 in 2019 afzetten tegen 781 in 2020 lijkt dit een toename
van 15%. De PvdA wil hier graag uitleg over.
Antwoord; er wordt onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal personen dat staat
ingeschreven als woningzoekende (dit kunnen zowel slapende als actieve personen zijn). Van
100% ingeschreven zijn er 23% in 2019 resp. 26% in 2020 ingeschrevenen die actief op zoek
zijn naar een woning.
Daarnaast wordt ook bijgehouden hoeveel personen die ingeschreven staan, actief gereageerd
hebben op een woning. Daar zien we dus de stijging van 679 personen in 2019 naar 781 in
2020. We kunnen hieruit concluderen dat de druk toeneemt.
3. Tot slot wordt er om uitleg gevraagd over het voorstel dat nu voorligt in Holland Rijnland en
of er nu vertraging op het traject is? Dit met betrekking tot agendapunt 8.
Antwoord; het onderzoek van Forticon heeft niet geleid tot vertraging in het proces. Het doel
van het voorstel dat voorligt is om de toewijzing van woonwagenstandsplaatsen te verbeteren.
Dit laat het proces onverlet om in de Leidse regio tot een nieuwe toedeling te komen van
woonwagen standplaatsen per gemeente.
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