Leidraad raadscommissie
d.d. 22 oktober 2020
Aan de leden van de gemeenteraad, commissieleden en portefeuillehouders,
Hierbij ontvangt u de leidraad voor de vergadering van de raadscommissie op donderdag 22 oktober
2020. De voorzitter heeft of zal met alle woordvoerders contact opnemen over de bespreking van de
woonvisie.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter,
B. Verweij
Leidraad raadscommissie d.d. 22 oktober 2020
Algemeen
20.00 – 20.05

Vragen
20.05 – 20.15

1.
2.

Vaststellen agenda
Mededelingen voorzitter

3.

Mededelingen van en vragen aan wethouder Heller (inclusief de mededelingen en
vragen inzake Regionale aangelegenheden)

Agendapunten
Wethouder Heller
Agendapunten:
20.15-22.15
4.

Woonvisie bespreking bijzondere commissie
a. Inleiding
Op 15 augustus 2020 is de behandeling van de woonvisie
onderbroken wegens tijdgebrek. Tijdens deze bijeenkomst
is afgesproken hoe we vanavond het onderwerp
bespreken. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt.
De behandeling van de woonvisie vanavond is openbaar
en de fracties gaan aan de slag met de voorbereidingen
van deze tweede bijeenkomst door de punten
(onderwerpen) te beschrijven en toe te lichten die
besproken moeten worden. De commissievoorzitter en
raadsadviseur hebben deze bijdragen samengevoegd en
gestructureerd. U treft de bijdragen van de fracties bij de
stukken. Vanavond worden deze onderwerpen besproken.
De voorzitter heeft in het kader van de voorbereiding aan
meerdere woordvoerders gevraagd een door hen
ingebracht onderwerp kort te introduceren. De bedoeling
is dat er aan de hand van deze input een gesprek wordt
gevoerd.
Aan de hand van het eerdere commissievoorstel, de
vragen, de input van fracties en de in de presentatie
geschetste dillema’s, zijn er een aantal stellingen
gedestilleerd welke de basis vormen voor het onderlinge
gesprek. Let wel: de stelling die wordt ingebracht hoeft
niet het standpuntpunt van het inbrengende commissielid
te zijn. De stelling heeft enkel tot doel om tot een discussie

advies aan
Tweede bespreking

te komen. Per stelling kan elke fractie eigen standpunten
inbrengen en toelichten. De stellingen zijn slechtst
bedoeld om het gesprek op gang te brengen. De tijden die
erbij staan zijn richttijden.
b. Thema 1: scope en duur woonvisie (korte introductie door
Marianne van Vliet)
Bespreking thema max. 20 minuten
Stelling: De woonvisie is een losstaand document en dient
geheel losgekoppeld te worden van omgevingsvisie. De
looptijd is oneindig.
c. Thema 2: staand beleid versus nieuwe kansen (korte
introductie door Rob Docter)
Bespreking thema max. 15 minuten
Stelling: Staande beleidskaders zijn altijd uitgangspunt
voor besluitvorming en hiervan mag niet worden
afgeweken.
d. Thema 3: gebruik van instrumenten (instrumenten als
prestatieafspraken, doelgroepenverordening,
leegstandsverordening, privaatrechtelijke constructies
enz.) (korte introductie door Jacqueline Kalk)
Bespreking thema max. 15 minuten
Stelling: De gemeente Hilversum gebruikt voldoende
instrumenten om invloed uit te oefenen op de
woningmarkt.
e. Thema 4: voor wie bouwen we? (korte introductie door
Haitske van de Linde)
Bespreking thema max. 15 minuten
Stelling: Bouwen voor doelgroepen is niet nodig!
f. Thema 5: leefbaarheid en duurzaamheid (korte
introductie door Olaf Streutker)
Bespreking thema max. 15 minuten
Stelling: In de woonvisie moet leefbaarheid en
duurzaamheid de hoogste prioriteit krijgen
g. Rondje nabranders. Gemiste, niet benoemde
onderwerpen
Bespreking max. 15 minuten
h. Proces en rondvraag

