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Akkoord 
team(project)leider:

1. In te stemmen met het concept Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek;
2. De wethouder wonen te mandateren het Woonakkoord te ondertekenen;
3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Toelichting
Met een ondertekend Woonakkoord kunnen gemeenten die plannen hebben in het landelijk gebied 
(die regionaal afgestemd zijn en waar geen onoverkomelijke bezwaren tegen bestaan) doorgaan met 
hun planvorming (volgens de ladder van duurzame verstedelijking).
Met een ondertekend Woonakkoord kunnen partijen aanspraak maken op menskracht, expertise en 
subsidie voor projecten, met name bij stapeling van ambities.

Aanleiding
Ter uitvoering van de Woonagenda 2020-2025 sluit de provincie Noord Holland woonakkoorden met 
de regio’s. Uiterste datum hiervoor is 1 juli 2021.
Kern van het Woonakkoord is dat partijen staan voor een stapeling van opgaven (beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid).
In de regio Gooi en Vechtstreek is ervoor gekozen om de gedeelde ambities van portefeuillehouders 
en de regionale woningcorporaties ten aanzien van bouwen en betaalbaarheid in het Woonakkoord op 
te nemen. Het Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek vormt tegelijk richtsnoer én inspiratie voor 
verdere uitwerking in lokaal beleid. Dit Woonakkoord wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar 
met de mogelijkheid van tussentijdse bijstelling.

Argumentatie
Via het Woonakkoord Gooi en Vechtstreek geven alle partijen in de regio samen met de provincie blijk 
van een voornemen tot integrale aanpak van de woonopgaven in de Gooi en Vechtstreek. Het 
Woonakkoord is een gezamenlijk vertrekpunt en dient ter inspiratie voor de aanpak van thema’s van 
bouwen, betaalbaarheid, duurzaamheid tot toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt voldaan aan de toezegging om de raad over het 
Woonakkoord op de hoogte te stellen.

Financiën
De opstelling van het Woonakkoord is gefinancierd door de regio Gooi en Vechtstreek, 
woningcorporaties en de provincie Noord Holland.
Voor gemeenten zijn op voorhand geen kosten aan de uitvoering van dit voorstel verbonden. 
Woningcorporaties willen (samen met gemeenten) een onderzoek uitvoeren naar de financiële 
middelen in relatie tot de opgaven en ambities in dit Woonakkoord.
De provincie stelt kennis, expertise en (financiële) middelen ter beschikking voor de uitvoering van het 
Woonakkoord.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
Zodra de regionale colleges van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het 
Woonakkoord, zullen zij met woningcorporaties en het college van Gedeputeerde Staten het regionale 
Woonakkoord Gooi en Vechtstreek 2020-2025 aangaan en ondertekenen.
Zowel in het fysiek als het sociaal domein zullen pilots worden uitgevoerd waarvoor we ook de kennis, 
expertise en financiële ondersteuning van de provincie zullen vragen. Dit zal op dezelfde wijze worden

Kaders
Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 - 2030

Alternatieven
Een alternatief is om niet met dit voorstel in te stemmen. Het gevolg hiervan is dat er geen 
Woonakkoord met de provincie gesloten kan worden. Daarom wordt dit alternatief niet aan u 
voorgesteld.
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Omgeving
Beleid,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

georganiseerd en uitgerold als bij de projecten in het kader van het Regionaal Actieprogramma 
Wonen (RAP 1 en 2).

Bijlagen
1. Concept Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek, 9 februari 2021
2. Raadsinformatiebrief Woonakkoord Gooi en Vechtstreek, 4 maart 2021


