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CONCEPT-BESLUITENLIJST   
 

Verslag themasessies 11 november 2015   
 
 
Verslag Themasessie huisvesting statushouders: 

1. Dhr. Wienen neemt contact op met de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra om te informeren naar de procedures als gemeenten versneld 
willen bouwen voor vergunninghouders, oa vraag om opschortende regelgeving ivm bezwaarprocedures voor omwonenden, versoepelen 
van de regels wijziging van functie (in bestemmingsplan).  

 Eventueel brief aan de provincie? Graag mondeling voorleggen aan DB. 
2. Onderling goede ervaringen uitwisselen binnen Holland Rijnland 

 Ook de volgende regiomiddag weer een themasessie huisvesting vergunninghouders inplannen. 
3. Dhr. Wienen legt de volgende zaken voor bij de minister (vanuit de VNG): 

- Pleidooi voor behoud in de wet van contingent regeling voor vergunninghouders; 
- Aanpassing regelgeving huurtoeslag voor onzelfstandige huisvesting, zodat een gemengde bezetting van deze wooneenheden 

mogelijk wordt (NB: inmiddels bekend d.d. 25/1/16: kamergewijze verhuur – de huurder moet bij aanvang statushouder zijn, 
maar dit is geen blijvende verplichting. Met de in het bestuursakkoord VNG-Rijk afgesproken subsidie kan de huur zo laag 
blijven, dat de huurder geen huurtoeslag nodig heeft/niet in aanmerking komt. De subsidie blijft ook als er na mutatie geen 
statushouders meer in de huisvesting wonen. De subsidie is tijdelijk voor 4/5 jaar ingesteld.); 

- Versoepelen / afschaffen / flexibiliseren huurheffing, zodat corporaties kunnen ophouden met de verkoop van hun 
woningvoorraad en/of tijdelijke woonunits uitgezonderd worden; 

- Flexibel kunnen omgaan met de taakstelling, zodat een gemeente met tijdelijk veel woningmutaties alvast de toekomstige 
taakstelling kan invullen, danwel regionaal uitwisselen van de taakstelling mag regelen; 

- I.p.v. strafregeling bij het niet halen van de taakstelling, liever een financieel beloningssysteem bij voortvarend invullen van de 
taakstelling. 

 
Verslag Themasessie Natuur, Landschap en Recreatie: 

1. Landschapsfonds Holland Rijnland 
a. Werk in natuur en recreatie kan de overheid niet meer zonder vrijwilligers en bedrijfsleven en boeren die het landschap in stand 

houden. 
b. De eerste storting van de regio in het Landschapsfonds dekt de kosten voor beheerovereenkomsten over de bestaande en te 

ontwikkelen boerenlandpaden tot 2020. Dit is uitgewerkt voor het besluit in het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014. Actie: Bijlage 
4 Toelichting financiën bij voorstel Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 nogmaals aan de bestuurders sturen. 

c. Publiek geld blijft nodig ook nodig – gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het beheer van recreatieve voorzieningen. 
Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de boerenlandpaden, die openbaar toegankelijk zijn, voor de periode na 2020. 

2. Blijvende aandacht voor thema’s en projecten die de cluster- en provinciegrenzen overstijgen: Groene Hart, Hollandse Plassen, 
routenetwerken. 

3. Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER 
a. PHO adviseert het Dagelijks Bestuur als opdrachtgever voor de Plaatselijke Groep op te treden. 

 


