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Zeewolde 

Geachte leden van de fractie van de PvdA/GroenLinks, 
 
Op 4 mei jl. heeft u ons een aantal vragen  gesteld over Woonwensen 
centraal in Flevolandse Woonagenda. Onderstaand (cursief) uw vragen en 
onze reactie daarop: 
 
1.Heeft het college vooraf gelegenheid gehad een eerste reactie te geven op 
de stukken voor deze vergadering? 
Eind 2020 is het procesplan om te komen tot de Flevolandse 
woonagenda vastgesteld. In de afgelopen maanden is op ambtelijk niveau  
de provincie samen met de gemeenten aan de slag gegaan om 
de agenda verder vorm te geven. Inmiddels zijn de contouren voor 
de woonagenda in beeld. Die worden uitgewerkt in een concept-
woonagenda. 
  
Op woensdag 31 maart heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Aan de 
hand van een presentatie is de portefeuillehouder meegenomen in de 
contouren van de Flevolandse woonagenda.  
 
Op de stukken voor de commissievergadering van 19 mei heeft ons college 
vooraf geen gelegenheid gehad een reactie te geven.   
 
2. Welke informatie of standpunt heeft u tot nu toe gedeeld met het college 
van provinciale staten? 
Geen. Tijdens het bestuurlijk overleg is oriënterend over herkenning van de 
in de woonagenda te benoemen thema’s gesproken. Het betreft tot nu toe 
vooral een inventarisatie en bundeling van bestaand beleid, waarbij gekeken 
is naar gedeelde thema’s en uitdagingen als vertrekpunt. 
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3. Wanneer denkt u een standpunt alsnog met ons als raad te gaan delen? 
Op basis van de provinciale planning is de verwachting dat dit in de tweede 
helft van 2021 zal plaatsvinden. In februari van dit jaar hebben wij u 
geïnformeerd door toezending van de nieuwsbrief. Voor de volledigheid treft 
u die bij deze brief nogmaals aan.  
 
4. En vooral op welke termijn gaat u met ons de inhoudelijke discussie aan? 
Zodat wij op tijd het standpunt van ons als gemeenteraad Zeewolde richting 
de provincie kunnen meegeven. 
Temeer wij dit onderwerp ook niet aantreffen op de jaarplanning. 
Zie de beantwoording onder 3.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

 
K.C. Hamstra G.J. Gorter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Nieuwsbrief Flevolandse Woonagenda, februari 2021 


