Van: Liselotte Franssen <Liselotte.Franssen@Goirle.nl>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 09:16
Aan: Griffie Goirle <griffie@goirle.nl>; Mark Verhoeven <markverhoeven@lijstrielgoirle.nl>
Onderwerp: Agendering beeldvormende vergadering thema Wonen
Beste Griffie en Regiegroep,
In uw vergadering van 26 april jongstleden heb ik met u gesproken over de vraag van de
gemeenteraad om bijgepraat te worden over projecten en een gesprek met Leystromen aan te gaan
over woningtoewijzing, bijzondere doelgroepen en de te maken prestatieafspraken. Het organiseren
van deze beeldvormende avond doet recht aan de afspraken die ons college met de gemeenteraad
heeft gemaakt over de informatievoorziening over woningbouwontwikkelingen én het aangenomen
amendement van 2 februari jongstleden naar aanleiding van het rekenkameronderzoek, waarin
nadrukkelijk is gevraagd om meer inzicht in deze zaken.
In uw overleg heeft u geconcludeerd dat de agenda voor de beeldvormende avond op 15 juni niet
voldoende ruimte is. De griffier heeft daarom de fractievoorzitters gevraagd om een extra
beeldvormende vergadering in te plannen op woensdag 16 juni.
Nadat ik vorige week bericht kreeg dat deze avond kan doorgaan heb ik direct contact op genomen
met Woonstichting Leystromen. Woonstichting Leystromen wil, zoals eerder al is gecommuniceerd,
graag met de gemeenteraad dit gesprek aan gaan. Helaas is gebleken dat zowel op 15 als op 16 juni
niet mogelijk is dat de bestuurder van Leystromen of de betrokken medewerkers aansluiten bij uw
overleg wegens eerdere afspraken waaronder een bijeenkomst met huurders.
Het lijkt mij niet wenselijk om het gesprek over woningtoewijzing, bijzondere doelgroepen en meer
onderwerpen die betrekking hebben op de sociale huurwoningen in onze gemeente, plaatsvindt
zonder dat er een vertegenwoordiging van Leystromen aanwezig is. Dit past in mijn ogen ook niet in
de opzet van een beeldvormend overleg zoals de gemeenteraad die voor ogen heeft.
Dit zou betekenen dat we op de beeldvormende avond enkel een toelichting kunnen geven op de
stand van zaken van de verschillende woningbouwprojecten. Hierover bent u in de afgelopen
maanden ook schriftelijk geïnformeerd door middel van Raadsinformatiebrieven over de inmiddels
vastgestelde randvoorwaarden nieuwe locaties, het voorstel voor het addendum Woonvisie en de
formats per project die medio mei zijn geactualiseerd.
Ik stel daarom voor om de gewenste beeldvormende avond over Woonthema’s te verzetten naar een
later tijdstip (september / oktober) en wil vragen of u, via de griffie, dit rechtstreeks wilt afstemmen
met de vertegenwoordigers van Woonstichting Leystromen, zodat zij deze avond tijdig in hun agenda
kunnen reserveren.
Tot die tijd blijf ik de raad uiteraard schriftelijk informeren over de stand van zaken van
woningbouwprojecten middels de formats en raadsinformatiebrieven, en heeft de raad natuurlijk
altijd de mogelijkheid om vragen hierover te stellen.

Met vriendelijke groet,
Liselotte Franssen-du Maine
Wethouder gemeente Goirle

