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Geachte collega,

Op 26 februari as vergadert u over de regionale samenwerking volkshuisvesting. Helaas kan ik niet

aanwezig zijn bij deze vergadering.

Er zijn een aantal punten waarop ik schriftelijk reageer.

Het pact voor de uitstroom
ln het verslagvan 21 november jl. staat beschreven dat er een verdeelsleutel zal komen op basis

van inwoners en niet van sociale huurwoningen. Voordat er over gegaan wordt tot ondertekenen van

het pact voor de uitstroom wil ik u de Bloemendaalse situatie nogmaals onder de aandacht brengen.

Bloemendaal heeft slechts een beperkte voorraad sociale huurwoningen, te weten l6% van de

volledige voorraad. Wanneer regionaal wordt afgesproken dat de verdeelsleutel wordt gebaseerd op

het aantal inwoners of het aantal huishoudens in plaats van het aantal sociale huurwoningen, kan

Bloemendaal deze afspraken niet ondertekenen. U legt hiermee niet alleen bij Bloemendaal een

onredelijk grote druk neer, maar ook bij de corporaties die in Bloemendaal actief zijn.

Reactie op de woonagenda provincie Noord Holland
ln het ambtelijk overleg is de wens uitgesproken dat de provincie kan gaan ingrijpen als de

gemeenten onderling de afspraken niet nakomen. Het maken van realistische afspraken, waar

mogelijk maatwerk per gemeente wenselijk is, maakt ons inziens een controlerende rol van de

provincie niet noodzakelijk. Bloemendaal erkent zeker de problematiek op de woningmarkt. De
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nijpende te korten in de sociale huursector. En zal ook, waar mogelijk, zich blijven in zetten voor het
toevoegen van sociale huurwoningen.

lk hoop u met het schrijven van deze brief op de hoogte te hebben gebracht van de lastige situatie
waarin Bloemendaal zich momenteel bevindt.

Met groet,

Susan van Zuidewijn- Rive
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