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Uw brief van

Onderwerp

Verlengen Bestuursovereenkomst
Samenwerkingsverband Wonen regio
Rotterdam

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De woningmarkt voor Lansingerland kan niet los gezien worden van de rest van de regio. Voor het beleid
en afspraken of het gebied van Wonen vindt dan ook regionale afstemming plaats.
Op 16 december 2015 heeft het college, de Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband
Wonen regio Rotterdam (SvWrR) ondertekend. In deze Bestuursovereenkomst is invulling gegeven aan de
noodzaak van samenwerking tussen de 14 regiogemeenten op het gebied van Wonen. Deze overeenkomst
is gesloten, vanuit de constatering dat deze 14 gemeenten samen één aaneengesloten woningmarktregio
vormen. De huidige Bestuursovereenkomst eindigt op 1 juli 2019.
In het onlangs afgesloten Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030,
waarover u op 31 januari jl. geïnformeerd bent, is aangegeven dat de regiogemeenten een voortzetting
van de samenwerking van belang vinden. Tevens hebben de gemeenten aangegeven dat toekomstige
samenwerking nader moet worden uitgewerkt. Door de drukke werkzaamheden rond de totstandkoming
van het Regioakkoord, is een nieuwe Bestuursovereenkomst niet op tijd gereed om deze voor 1 juli 2019
voor te kunnen leggen aan de colleges van de regiogemeenten.
Binnen de Bestuursovereenkomst van 2015 is opgenomen dat partijen de overeenkomst kunnen
verlengen. De colleges van de 14 gemeente maken gebruik van deze mogelijkheid tot verlenging van de
huidige bestuursovereenkomst met een jaar tot uiterlijk 1 juli 2020.
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Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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