
CONCEPT          Bijlage 13 
VERSLAG Voorzittersoverleg Woningmarktregio Haaglanden en Sociale  
  Verhuurders Haaglanden (SVH) 
Tijd:   Maandag 11 februari 2019, tussen 15.00 – 17.00 uur 
Locatie:  Gemeente Zoetermeer, Engelandlaan 502 in Zoetermeer, B&W kamer 
Aanwezig:  Dhr. R. Paalvast (voorzitter BT), Dhr M. Baba (voorzitter SVH), Mevr. D. Braal 

(vicevoorzitter SVH), Mevr. J. van Loon (SVH), Mevr. J. Hoft (SVH), Mevr. S. 
Verschoor (BT), Mevrouw M. van Waarde (BT), Mevrouw J. de Kuiper (BT - 
verslag), Mevr. S. Seubert (SHH), Mevr. I. Stapper (SHH) 

Afwezig: Mevrouw K. Schrederhof (vicevoorzitter BT), 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, de heer Paalvast, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het 
bijzonder mevrouw Seubert en mevrouw Stapper die namens SHH voor het eerst namens de 
huurdersorganisaties aanwezig zijn. Mevrouw Schrederhof is met kennisgeving afwezig. 

Er zijn geen mededelingen. 

Op verzoek van de heer Baba wordt voorafgaand aan agendapunt 4 een extra agendapunt 
toegevoegd, namelijk de visie van de Bestuurlijke Tafel (BT) op het woondossier met het verzoek 
aan de voorzitter om de politieke context te duiden.  

2. Verslag voorzittersoverleg / Bestuurlijke Tafel en SVH-bestuur 

2.a)     Verslag voorzittersoverleg – 19 november 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller.  

Naar aanleiding van: 

P2, 1e bullet: Mevrouw Hoft vraagt of de voorzitter het voorstel om corporaties aan te laten 
sluiten bij de bestuurlijke overleggen over de regionale energiestrategie tussen de Provincie en de 
gemeenten al heeft ingebracht. De voorzitter antwoordt dat hij dat heeft aangekaart, maar dat 
het nog niet besproken is. Hij gaat hier nogmaals achteraan. Actie: Afgesproken wordt om in het 
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vervolg een actielijst aan het verslag toe te voegen, zodat openstaande punten gemonitord 
worden. 

2.b)     Verslag overleg Bestuurlijke Tafel en SVH-bestuur – 26 november 2018 

Het verslag is ter kennisname en zal worden vastgesteld in het volgende overleg van de BT met 
SVH.  

Naar aanleiding van: 
Pagina 1, mededelingen: Mevrouw Seubert heeft van SVH de planning van alle overleggen van de 
BT met SVH ontvangen en deze voor SHH ingepland. Er zijn echter nog geen afspraken gemaakt 
over hun aanwezigheid bij onderwerpen die nog niet rijp zijn voor overleg met de huurders. Hoe 
wordt dat in de praktijk vormgegeven? De voorzitter geeft aan dat inderdaad is afgesproken dat 
SHH bij de overleggen aanwezig is, tenzij onderwerpen nog niet toe zijn aan een breder overleg. 
Actie: Afgesproken wordt dat we tijdens elk voorzittersoverleg bekijken welke onderwerpen op 
de agenda komen te staan. Als agendapunten nog niet toe zijn aan overleg met SHH, passen we 
de agenda zodanig aan, dat SHH of aan het begin of aan het eind van het overleg aanschuift. 

3. Visie Bestuurlijke Tafel op woondossier 

De voorzitter licht op verzoek van de heer Baba de context toe van de visie van de BT op het 
woondossier. Allereerst is het een informele tafel die hem geen formele bevoegdheid geeft om 
namens de BT te tekenen. Hij kan wel als lid van het college van de gemeente Zoetermeer 
tekenen. Tot nu toe is deze informele bevoegdheid nog niet aan de orde geweest, maar het 
belang van regionale tafels neemt toe. Er waait een andere wind dan tijdens de afgelopen vier 
jaren. Er heeft een politieke verschuiving plaatsgevonden. Hij heeft echter niet het gevoel dat de 
inzet op het woondossier anders is geworden. Het belang wordt zeker erkend, maar wel kritischer 
bekeken. De nieuwe wethouders willen leveren (ook op bijvoorbeeld middenhuur), maar hebben 
tijd nodig om zich in te werken en grip te krijgen op wat er speelt en dat is best complex. In de 
BT is het besluit genomen om regionale verantwoordelijkheid te nemen, ook als het gaat om 
afspraken uit het convenant en de regionale prestatieafspraken (RPA). Die ambitie blijft overeind 
staan. Niet alleen de gemeenten, maar ook de corporaties worden hier later bij de uitwerking 
expliciet op aangesproken om het gezamenlijke doel te bereiken. De uitwerking van het 
convenant dient als input voor de RPA. Dan is inzichtelijk gemaakt aan welke knoppen we kunnen 
draaien. In het convenant gaat het voornamelijk om nieuwbouw, maar er zijn ook andere 
manieren om aan die 12.000 woningen te komen, zoals behoud van de bestaande sociale 
voorraad. Er zullen verschillen van mening blijven tussen de gemeenten over spreiding en wat 
lokaal en regionaal op te pakken. Het goede gesprek en monitoring zijn daarbij essentieel. De 
vraag is hoe we aan de voorkant dezelfde taal spreken  en daar zijn we nu mee bezig. De heer 
Baba nodigt de BT hierop van harte uit om SVH als interessante gesprekspartner in te schakelen 
vanwege haar inhoudelijke kennis die ze graag deelt om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 
Inmiddels is de vrijblijvendheid op het woondossier voorbij, gezien de politieke sturing door 
Provincie en het Rijk en de woondeals die ineens op korte termijn gesloten moeten worden. De 
voorzitter geeft aan dat de verdiepingsslagen die gemaakt moeten worden niet zonder SVH 
gedaan kunnen worden. Het voorstel van SVH om hiervoor werkgroepen in te stellen, zodat een 
aantal zaken vast opgepakt kan worden om het proces te versnellen wordt bij agendapunt 6 
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besproken. Als het gaat om de nieuwe RPA vraagt mevrouw Seubert om deze tekstueel duidelijk, 
maar ook kort en bondig op te stellen. De voorzitter geeft aan dat dit bij de lokale 
prestatieafspraken al is gedaan. Mevrouw Stapper geeft aan dat in Den Haag een 
raamovereenkomst is gemaakt voor een periode van 5 jaar. Dit is met opzet gedaan omdat de 
verkiezingsjaren gelijk vielen met de looptijden van de overeenkomsten en dat is ongunstig op 
het moment dat er nieuwe bestuurders zijn met andere inzichten. Het duurt dan veel langer 
voordat tot actie kan worden overgegaan. Actie: Dit is een aandachtspunt dat de BT meeneemt 
in het proces van de nieuwe RPA in Haaglanden.  

4. Stand van zaken huisvestingsverordeningen 

Mevrouw Verschoor licht toe dat er nog een discussiepunt was over de wens van de BT om in de 
nieuwe huisvestingsverordening (hvo) doorstroming tot de regio te beperken. Dit is juridisch 
gecheckt bij BZK die heeft aangegeven akkoord te zijn, mits de definitie van doorstromer wordt 
aangepast. Mevrouw Braal geeft aan dat voor SVH het volkshuisvestelijke aspect belangrijker is 
dan het juridische aspect. Daarnaast is er de uitdaging inzake de uitvoerbaarheid in systemen. 
BZK vraagt namelijk om ook particuliere sociale huurwoningen in het systeem mee te nemen. Er 
is echter geen concreet controlemechanisme om te kijken of de opgegeven huurprijs klopt 
waarmee het systeem fraudegevoelig is. Verder geeft mevrouw Braal aan dat er meerdere 
aandachtspunten door SVH aangegeven zijn naast de definitie van doorstroming. Het ging ook 
om de middenhuur tot € 950, doorstroming bij echtscheiding en het inzetten van het loting 
instrument. De voorzitter meldt dat vanwege de deadline voor het ingaan van de nieuwe hvo’s 
het concept de inspraakronde bij de gemeenten is ingegaan. Input wordt opgehaald en 
zienswijzeprocedures lopen. Mevrouw Verschoor vult aan dat eventuele vragen en opmerkingen 
in een nota van beantwoording worden samengevat, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot 
aanpassingen in de definitieve hvo. Bij mevrouw Braal is er zorg over de uniformiteit van teksten. 
SVH krijgt de indruk dat er mogelijk 9 verschillende hvo’s komen. De voorzitter antwoordt dat een 
gelijkluidend concept voor de regionale delen de inspraak is ingegaan en dat erop gestuurd wordt 
om alle mogelijke wijzigingen regionaal op te nemen. De escape zit hem in het lokale deel (25%). 
Verder is binnen de BT de ambitie uitgesproken om een regionale hvo te krijgen. De gemeente 
Westland is hierin de trekker omdat zij de meeste aandachtspunten heeft. Mevrouw Braal geeft 
aan dat SVH de BT graag ondersteunt bij het realiseren van deze ambitie en begrijpt dat ook 
politieke kwesties een rol spelen. Mochten er signalen komen voor lokale wijzigingen, dan hoort 
SVH dat graag, zodat zij voor de wethouders inzichtelijk kan maken wat de consequenties van 
bepaalde maatregelen zijn. Mevrouw Verschoor vertelt dat inmiddels een bijeenkomst met 
gemeenteraadsleden heeft plaatsgevonden waarin is toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn 
gemaakt en wat de effecten zijn. De heer Baba vraagt of SVH inhoudelijk nog ruimte heeft om te 
reageren op de nota van beantwoording. Mevrouw Verschoor antwoordt dat dat het geval is. 
Mevrouw Seubert vraagt hoe de hvo wordt gepubliceerd. Mevrouw Verschoor antwoordt dat de 
gemeenten dit vaak lokaal in een krant publiceren. De voorzitter vult aan dat een gemeente ook 
verplicht is dit via ‘mijn overheid’ te melden. Actie: Mevrouw Van Waarde zal de planning met 
data van de inspraakrondes en deadlines van de zienswijzeprocedure bij de gemeenten naar 
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iedereen mailen. Actie: SVH en SHH sturen een gezamenlijke reactie op de hvo naar alle 9 
gemeenten waarin ze hun aandachtspunten maar ook de belangen van de huurders voor een 
regionale hvo onderschrijven. De voorzitter meldt aanvullend dat de woonagenda in de gemeente 
Den Haag besproken is. Daarin is het voorstel gedaan om de inschrijfleeftijd naar 17 jaar te 
verlagen. Dit was een suggestie vanuit de raad, mede vanwege de uitstroom van jongeren uit 
instellingen. SVH wordt gevraagd hier advies over te geven en aan te geven wat de impact 
hiervan is, zodat de BT een goed besluit kan nemen als dit in het volgende BO van de BT wordt 
besproken. Dit kan eventueel ook nog gevolgen hebben voor de hvo. Actie: Mevrouw Verschoor 
stuurt mevrouw Van Loon meer achtergrondinformatie over de aanleiding van deze vraag. Actie: 
SVH stelt een advies op. De heer Baba vraagt zich af hoe we dit soort signalen in de toekomst 
met elkaar kunnen delen. Dit is een aandachtspunt voor iedereen om zo snel mogelijk informatie 
met elkaar te delen op het moment dat het aan de orde is. 

5. Woondeal Zuidelijke Randstad 

De voorzitter en mevrouw Verschoor lichten toe dat BZK ons gevraagd heeft regionale woondeals 
te sluiten, onder andere om het tempo van de woningmarktproductie sneller op gang te brengen, 
om te zorgen voor spreiding in de regio en te kijken naar de investeringscapaciteit van 
corporaties. Inmiddels is het gevoel van de voorzitter dat door het aanhaken van de gemeenten 
Rotterdam en Den Haag en de Provincie de nadruk te veel is komen te liggen op de 
verstedelijkingsalliantie dan op de woningmarktregio’s en de regionale belangen op 
volkshuisvestelijk gebied. Er moet voorkomen worden dat teveel gelden naar de grote gemeenten 
gaan en het niet teveel een politiek spel wordt. Daarnaast is het lastig om een deal te sluiten met 
een samenwerkingsverband van gemeenten en wethouders zonder formele status. De vraag is 
met wie je dan een deal sluit. Mevrouw Verschoor heeft het verzoek ingebracht de corporaties te 
consulteren en mede te laten ondertekenen, maar dat is nog niet opgepakt, al geeft mevrouw 
Hoft aan dat er vanuit Staedion op de achtergrond iemand bij betrokken is. In de eerste concept 
versie wordt voorgesteld te kijken naar de effecten van de beleidswaarde, verhuurdersheffing en 
het vergroten van de investeringscapaciteit van corporaties omdat de opgave te groot is. Het 
Vestia dossier is als subonderwerp genoemd. De door de minister aangestelde Bestuurlijk 
Regisseur moet uiterlijk 15 juli met een concrete oplossing komen. Dat kan zijn dat er geld bij 
moet, dat er een saneringsaanvraag moet komen, of dat corporaties onderling bezit van Vestia 
overnemen met een oplossing voor de daarvoor benodigde investeringscapaciteit. De huisvesting 
van grote gezinnen wordt ook als knelpunt voor corporaties benoemd. BZK is bereid hier geld 
voor te reserveren om een pilot te starten en een oplossing te zoeken. BZK zoekt ook nog naar 
oplossingen voor flexwonen. Verder wil de BT ernaar toe dat er concrete toezeggingen in de 
woondeal komen te staan over waar eventuele financiële toevallers en overschotten op de 
begroting naartoe gaan. Mevrouw Verschoor geeft aan de regio Rotterdam wellicht niet in staat is 
een aandeel in deze deal te leveren. De heer Baba merkt op dat vorige week een regioakkoord in 
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Rijnmond is gesloten met alle gemeenten en 24 corporaties. Dat heeft veel voeten in aarde 
gehad. In de regio Haaglanden zijn we veel verder dan in Rotterdam. Als mevrouw Verschoor 
meer informatie wil weten over het proces in Rotterdam, kan de heer Baba haar daar meer over 
vertellen. Daarnaast is zijn voorstel om eventueel krachten te bundelen door met de 
burgemeesters van Rotterdam en Den Haag het gesprek aan te gaan en te vragen hoe zij tegen 
de woningmarkt aankijken en zo meer zeggingskracht voor de woondeal krijgen. De voorzitter 
merkt op dat in de woondeal juist meer aandacht aan de volkshuisvesting moet worden besteed 
en dat we ervoor moeten zorgen dat niet al het geld naar Rotterdam en Den Haag gaat. Actie: 
Afgesproken wordt dat we SVH en SSH informeren als er oplossingsrichtingen in de woondeal 
komen te staan die betrekking hebben op de corporatiesector. We vernemen dan graag hun 
advies, zodat we elkaar kunnen versterken. De voorzitter verzoekt iedereen de inhoud van de 
woondeal zoals nu besproken nog niet verder te communiceren omdat de wethouders de 
woondeal inhoudelijk nog niet kennen. Iedereen wil wat uit de deal halen, maar dat kan niet. Er 
moeten keuzes gemaakt worden. Het volgende BO van de BT is op 21-02. 

6. Planning RPA en verdieping convenant 

De voorzitter licht toe dat de vraag is of we de twee projecten parallel kunnen laten lopen zodat 
we zo spoedig mogelijk tot nieuwe RPA kunnen komen. Het voorstel van SVH is om werkgroepen 
in te stellen waarin een aantal dilemma’s rondom spreiding en verdieping van het convenant vast 
opgepakt worden. Mevrouw Verschoor vult aan dat dan ook gekeken kan worden hoe de twee 
thema’s zich tot elkaar verhouden zodat ook duidelijk wordt welk thema waar thuis hoort. Het 
gaat om de werkgroepen 1) Verdieping convenant/spreiding, 2) Duurzaamheid en 3) Wonen & 
Zorg. Binnen werkgroep 1 zou ook de voorraadontwikkeling meegenomen moeten worden. SHH 
vraagt aandacht voor het doelgroepenbeleid binnen werkgroep 3. Het gaat niet alleen om 
statushouders of uitstroom uit instellingen. Het betreft ook kwetsbare mensen, ouderen, 
delinquenten etc. Spreiding over de verschillende wijken is hierbij ook belangrijk. SVH zou graag 
een vierde werkgroep instellen, namelijk Doorstroming. Dit speelt niet alleen een rol binnen het 
thema zorg en moet breder getrokken worden. Denk aan allerlei andere maatregelen om 
doorstroming te bevorderen zoals de seniorenmakelaar, flex wonen, bouwen etc. Iedereen is het 
ermee eens dat het zinvol is om ook deze vierde werkgroep op te richten. Mevrouw Verschoor 
geeft aan dat de bemensing van de werkgroepen een aandachtspunt is. Actie: Mevrouw 
Verschoor vraagt binnen het ambtelijk overleg na wie aan de werkgroepen deel willen nemen en 
koppelt het in het volgende BO terug als het een probleem is de werkgroepen te bemensen. Er 
wordt bestuurlijk geen aanspreekpunt voor de thema’s of werkgroepen aangesteld. Alles zal 
zoveel mogelijk in dit VO of het BO worden besproken. Het is belangrijk om aan de werkgroepen 
bestuurlijke kaders mee te geven over waar we uiteindelijk over 4 jaar willen staan op de 
betreffende thema’s, zowel regionaal als lokaal, zodat zij dit ambtelijk op kunnen pakken. Het 
idee is om dit via een bestuurlijke aftrap vorm te geven. Actie: Er wordt gezamenlijk een concept 
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bestuurlijke opdracht inclusief planning voor de werkgroepen opgesteld waar via een bestuurlijke 
aftrap een klap op gegeven wordt zodat er mandaat is vanuit de BT en SVH. De concrete 
bestuurlijke opdracht wordt in het volgende VO op 08-04 geagendeerd. SHH geeft aan graag aan 
de werkgroepen deel te nemen zodat de huurders ook gehoord worden. Mevrouw Seubert meldt 
aanvullend dat ze bezig zijn alle lokale prestatieafspraken op hoofdthema’s naast elkaar te leggen 
om te bekijken wat lokaal goed overeenkomt en hoe ze zich tot de regionale prestatieafspraken 
verhouden. Daarmee kunnen ze mogelijke aanbevelingen en adviezen geven voor de regionale 
prestatieafspraken.  

Mevrouw Braal vraagt wat de reden is voor verdiepend onderzoek voor het convenant Gaten 
dichten. De voorzitter antwoordt dat we een beeld willen krijgen van de hele woningmarkt. Nu 
wordt alleen gekeken naar de sociale corporatiewoningen, maar we willen meer kijken vanuit de 
doelgroep. Mevrouw Verschoor vult aan dat we willen weten waar alle mensen in goedkope 
woningen wonen (sociale koop of huur), waar ze in de toekomst gaan wonen, hoe zich dit 
ontwikkelt en hoe we tot een andere verdeling kunnen komen in de brede zin van het woord. 
Mevrouw Hoft geeft aan dat ABF een kwalitatief onderzoek naar doelgroepen heeft gedaan wat 
gebruikt kan worden. Mevrouw Verschoor geeft aan dat we geen onderzoeken over gaan doen en 
alle bestaande informatie gebruiken. In de werkgroepen wordt bekeken waar aanvullend 
onderzoek nodig is. De heer Baba geeft aan dat SVH graag meedenkt bij het opstellen van de 
onderzoeksvragen. De voorzitter geeft aan dat met name de definitie van de doelgroepen en 
woningen scherper gesteld moeten worden. Als iedereen dezelfde definities hanteert, krijg je een 
helder beeld van de werkelijke situatie. Hierover moet aan de voorkant consensus zijn. Daarnaast 
wil de BT naar een gezamenlijk opdrachtgeverschap met SVH. Dat was de vorige keer niet het 
geval. Ook de Provincie wil graag deelnemen 

7. Huisvesting statushouders, brief van Provincie Zuid-Holland 

De voorzitter meldt dat we een brief met taakstellingen van de Provincie hebben ontvangen. Het 
wordt steeds lastiger om grote gezinnen te huisvesten. Hij kaart dit aan in de BT omdat het een 
steeds groter regionaal probleem wordt. In de woondeal is hier ook aandacht voor. De vraag is 
hoe lang het systeem nog houdbaar is nu de woningnood zo groot is. Mevrouw Stapper bevestigt 
dat ze dit probleem ook tegenkomt in de toetsingscommissie woonruimteverdeling waar 
urgentieaanvragen behandeld worden. Grote gezinnen vragen meerdere malen verlenging aan 
omdat er in de regio geen aanbod is.  

8. Voorstel bevoegdheden SHH 
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De heer Baba licht toe dat in het vorige BO is afgesproken dat SHH vanaf vandaag aanwezig is bij 
overleggen van de BT met SVH. De vraag was in welke hoedanigheid zij aan tafel zitten en met 
welke bevoegdheden. In het voorliggende memo is dit uitgewerkt. SHH is aanwezig als 
gemandateerd formeel gesprekspartner namens lokale 15 huurdersorganisaties vanuit het 
wettelijke tripartite overleg. SHH is ook regionaal gemandateerd, waardoor zij ook aan tafel zitten 
op het moment dat besloten wordt zaken op regionaal niveau te bespreken. Zie verder ook 
paragraaf 2b, naar aanleiding van, waar wordt gesproken over de agendavorming en 
aanwezigheid van SHH.  

9. Agenda overleg Bestuurlijke Tafel en SVH-bestuur op 4 maart 

Besproken wordt of het zinvol is om het overleg op 04-03 door te laten gaan omdat er geen 
concrete inhoudelijke zaken op de agenda staan die tot bespreking leiden. Na discussie wordt 
afgesproken dat het overleg van 04-03 gecanceld wordt. Het volgende voorzittersoverleg is op 
08-04 en dan wordt de agenda voor de BT met SVH op 06-05 bepaald. De hvo en RPA komen 
dan in ieder geval aan de orde. SVH heeft aansluitend voldoende tijd om een en ander ICT-
technisch uit te voeren. 

10. Rondvraag 

- Mevrouw Van Loon vertelt dat naar aanleiding van het eerder gemelde fraudedossier een 
artikel in het AD is verschenen waarna Kamervragen zijn gesteld. Het gaat om een bedrijf dat 
nu in Zoetermeer is gevestigd. Naar hun idee zou de burgemeester van Zoetermeer met het 
OM moeten schakelen. De voorzitter vraagt mevrouw Van Loon alle achtergrondinformatie 
naar hem en de burgemeester te mailen, zodat ze daar 1 op 1 op kunnen reageren. 

- Mevrouw Schrederhof is bij de geplande VO’s helaas niet beschikbaar, maar heeft aangegeven 
er toch graag bij te willen zijn. Actie: het secretariaat van de BT vraagt de secretaresses van 
de voorzitters en vicevoorzitters te kijken naar alternatieve data waarop alle vier de 
deelnemers aanwezig kunnen zijn. 

De heer Paalvast dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 17.00 uur. 
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Actielijst 

No
.

Datum Agenda
- 
punt

Omschrijving Door Deadline

1 11-02-2019 2.a Actielijst toevoegen aan de verslagen. Secretariaat BT z.s.m.

2 11-02-2019 2.a Voorstel om corporaties aan te laten 
sluiten bij de bestuurlijke overleggen over 
de regionale energiestrategie tussen de 
Provincie en gemeenten inbrengen

Wethouder 
Paalvast

z.s.m.

3 11-02-2019 8 Agenda van volgende BO vaststellen en 
bepalen of SHH volledig of deels 
aanschuift

Allen 08-04-219

4 11-02-2019 3 Mogelijke looptijd van 5 jaar meenemen in 
proces van nieuwe RPA zodat vernieuwing 
steeds over verkiezingsperiode heen getild 
wordt

Mevrouw 
Verschoor

z.s.m.

5 11-02-2019 4 Hvo: planning inspraakrondes en deadline 
zienswijzeprocedures doorsturen naar 
leden VO

Mevrouw Van 
Waarde

z.s.m.

6 11-02-2019 4 Hvo: aandachtspunten en belangen van 
huurders voor regionale hvo naar alle 
gemeenten mailen

SVH / SHH z.s.m.

7 11-02-2019 4 Advies opstellen voor de BT inzake 
verzoek van Gemeenten Den Haag om 
inschrijfleeftijd naar 17 jaar te verlagen.

Mevrouw Van 
Loon

21-02-201
9

8 11-02-2019 5 SVH informeren over woondeal Zuidelijke 
Randstad, met name als het gaat om 
oplossingsrichtingen binnen de 
corporatiesector

Mevrouw 
Verschoor

z.s.m.

9 11-02-2019 6 Terugkoppeling bemensing vier 
werkgroepen indien dit ambtelijk tot 
capaciteitsproblemen leidt 

Mevrouw 
Verschoor

08-04-201
9

10 11-02-2019 6 Opstellen en agenderen bestuurlijke 
opdracht inclusief planning voor de 4 
werkgroepen

BT & SVH 08-04-201
9

11 11-02-2019 7 Agenderen huisvesting grote gezinnen Agenda 08-04-201
9

12 11-02-2019 9 Agenderen hvo en RPA voor BO op 
06-05-2019

Agenda 06-05-201
9
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13 11-02-2019 10 Herplannen afspraken VO voor 2019 zodat 
ook de vicevoorzitters aanwezig kunnen 
zijn

Secretariaat BT z.s.m.

  9


