
Verzoek tot agendering tijdens een commissievergadering 

Onderwerp: Wonen senioren en jongeren

Indiener voorstel: Toon van Steen (PU) 

Ondersteuners voorstel: Bert-Jan Aling (ONS) en Wim van Wegen (D’66)
(afspraak is dat er minimaal twee andere fracties een agenderingsvoorstel ondersteunen)  

Commissie:  Woonomgeving                                  Datum: 26-03-2021

Aanleiding: 
Na vaststelling van de Woonvisie vinden de indieners het tijd om senioren en jongeren 
een grotere kans te gaan bieden op de krappe woningmarkt in Noordoostpolder. 

Doel bespreking:
De afweging maken of we als raad deze groepen meer willen en kunnen faciliteren v.w.b. 
het verbeteren van hun kansen op de woningmarkt (koop en huur). 

Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen:
We hebben een inspreker vanuit een burgerinitiatief, deze horen we als commissie graag 
aan v.w.b. de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Daarna willen we graag met de commissie van gedachte wisselen over hoe we beide 
bevolkingsgroepen ruimtelijk meer/beter kunnen faciliteren m.b.t. realisatie van hun 
woonwensen. Daarbij denken we aan de ruimtelijke kaders, een stukje 
facilitering/ondersteuning en het planmatig inrichten van ruimte voor koop/huur van 
starterswoningen en seniorenwoningen. Veel van onze bouwgrond wordt projectmatig 
uitgegeven, en daar bovenop moeten initiatieven naast het bestemmingsplan vaak ook 
voldoen aan een stedenbouwkundig inrichtingsplan. Wij willen dat de realisatie van 
burgerinitiatieven m.b.t. woonvormen voor senioren en jongeren een grotere kans van 
slagen gaat krijgen. Naast ruimte geven wij deze groepen graag meer vrijheid om hun 
woonwensen te realiseren en willen in gesprek over of we deze kansen ruimtelijk kunnen 
of moeten borgen. Realisatie van dit soort initiatieven en het verbeteren van de kansen 
voor senioren en jongeren draagt tenslotte bij aan realisatie van de vastgestelde 
Woonvisie en zet Noordoostpolder op de kaart. 

Voorgestelde wijze van bespreking:
- Korte toelichting op het agendaverzoek door de indiener(s)
- Inspreker aan het woord
- Onderlinge discussie
- Reactie van het college
- Samenvatting door indieners en conclusies
- Conclusie door de voorzitter 

NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen 
besluitvormende of bindende uitspraken ontleend.


