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Onderwerp : Convenantwoonruimteverdeling reglo Amersfoort
Advies In te stemmen met de voorgestelde aanvulling op het convenantwoonruimteverdeling regio Amersfoort ;

De portefeuillehouder wonen , mevrouw M . H . Treep - Wolfswinkel, opgrond van het bepaalde in artikel 171, lid 2 van de gemeentewet op tedragen het convenant namens de gemeente te ondertekenen .
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InleidingDe gemeenten en de corporaties in de regio Amersfoort hebben in oktober 2015 eenconvenant gesloten over de woonruimteverdeling in de regio Amersfoort . Het convenant heefteen looptijd van vier jaar en loopt 1 oktober a . ş . af. Er moeten daarom afspraken wordengemaakt over de komende periode .
Centrale vraagBent u bereid in te stemmen met de aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling in deRegio Amersfoort en bent u bereid de portefeuillehouder wonen , mevrouw M . H . Treep , temachtigen het convenant namens de gemeente te ondertekenen .
Beoogd resultaat (wat)Voortzetten van de afspraken tussen de gezamenlijke corporaties met betrekking tot dewoonruimteverdeling in de regio Amersfoort .
KaderRegio AfsprakenGemeentewet
ArgumentenSinds november 2015 is WoningNet regio Eemvallei operationeel. De gezamenlijke corporatiesvoeren de woonruimteverdeling uit . In een aantal gemeenten in de regio doen zij dat op basisvan spelregels die zijn vastgelegd in een Verordening. In enkele regiogemeenten is deverdeling aan de corporaties gelaten en is alleen urgentiestelling publiekrechtelijk geregeld .
De in 2015 gemaakte afspraken werken naar tevredenheid van alle partijen . De afsprakenkunnen dan in principe ook worden voortgezet. Volstaan kan worden met een eenvoudigeaanvulling op de afspraken uit 2015 .
Wel is er behoefte betere afspraken te maken over de duiding van de door de corporatiesperiodiek aan te leveren monitoringgegevens. Dit leidt een betere output en daarmeeadvisering aan gemeente - en corporatiebesturen .
Daarnaast wordt het convenant aangevuld op de deelname van de gemeente Baarn en de daarwerkzame corporatie Eemland wonen . De gemeente Baarn heeft besloten te participeren inWoningNet regio Eemvallei. Hiermee is hetwerkingsgebied van het convenant uitgebreid totde hele regio Amersfoort.
Evenals bij het Convenantwordt voorgesteld de ondertekening plaats te laten vinden door dewethouder wonen . Dit vereist een mandaatbesluit van de burgemeester op basis van artikel171 , lid 2 van de gemeentewet.
Duurzaamheid en InclusieMet het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort wordt geregeld hoe degezamenlijke corporaties de woonruimteverdeling regelen . Met deze afspraken is het voor decorporaties mogelijk om de woonruimteverdeling in de Regio Amersfoort zo goed mogelijk teregelen .
Beoogd resultaat (hoe )Het Convenant Woonruimte verdeling Regio Amersfoort loopt af op 1 oktober a . s . Met dezeaanvulling is er een actueel en geldig ConvenantWoonruimteverdeling Regio Amersfoort.



Financiële consequentiesN . V . T .
Aanpak / uitvoeringNa beslultvorming van de verschillende gemeenten kan de aanvulling op het Convenant (bijvoorkeur voor 1 oktober) worden ondertekend door alle partijen .
ConclusieWij adviseren u in te stemmen met de aanvulling op het convenantWoonruimte verdelingRegio Amersfoort en portefeuillehouder M . H . Treep te machtigen dit convenant namens degemeente te ondertekenen .
CommunicatieN . V . T .
Bijlage ( n )1 . ConvenantWoonruimteverdeling Regio Amersfoort - d . d . 16 september 20152 . Aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort - d . d . 16september 2015.
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