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1. Aan de commissie gevraagde actie 

• een oordeel geven over de  maatregelen die worden genomen ter uitvoering van de 

intensivering van het Aanjaagteam Wonen 

 

      2. Waarom wordt het aan de commissie voorgelegd? 

Provinciale Staten hebben op 3 juli 2006 bij motie 21-7 uitgesproken dat de activiteiten van 

het provinciaal aanjaagteam wonen moeten worden geïntensiveerd, en hebben gedeputeerde 

staten gevraagd “zodanige maatregelen voor te stellen dat deze intensivering kan 

plaatsvinden en die ter bespreking voor te leggen aan de Commissie ROV.” 

 

 

 

 3. Relevante informatie voor de aan de commissie gevraagde actie 

Gedeputeerde staten hebben in de vergadering van 30 januari 2007 het volgende besloten: 

 

� Kennis te nemen van het advies over de intensivering  van het Aanjaagteam 

Wonen 

� Het management op te dragen de intensivering uit te voeren binnen de bestaande 

formatie 

� Provinciale Staten voor te stellen de financiële consequenties, zijnde € 225.000, 

voor 2007 af te wegen bij het Voorjaarsbericht en op dat moment tevens een 

meerjarenbesluit te nemen voor 2008, 2009 en 2010. 

� Het rapport aan te bieden aan de PS commissie ROV op 15 februari 2007 
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� Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren om het rapport na behandeling in de 

PS commissie ROV namens GS aan te bieden aan de Minister van VROM. 

 

Voor de wijze waarop de intensivering zal plaatsvinden wordt verwezen naar de bijlage van 

de brief aan Provinciale Staten. De voorgestelde oplossing, die  wordt gerealiseerd binnen de 

bestaande formatie, komt in de kern hierop neer: 

� De Directie Beleid adviseert, naast de benutting van de bestaande formatie, te kiezen voor 

scenario 2 en 3 uit het  BMC adviesrapport. Voorstel is binnen de staande formatie van de 

sector RI de formatie voor wonen te bepalen op  2,5 fte (thans 2). (door prioritering binnen de 

huidige formatie van RI) 

� De intensivering van de activiteiten van het aanjaagteam wordt gevonden door enerzijds het 

flexibel inhuren van externe experts. Deze experts kunnen in teams van wisselende 

samenstelling worden ingezet voor specifieke maatwerkacties of vragen van externe partijen. 

De coördinatie en aansturing van deze externe experts gebeurt vanuit de vaste formatie van 

wonen bij RI.  Anderzijds wordt geïntensiveerd door het uitbreiden en onderhouden van het 

bestaande netwerk. Doel van het netwerk is het  organiseren van kennisbijeenkomsten en het 

verzamelen en delen van best practices o.a. via een professioneel opgebouwde en interactieve 

website. 

� De huidige vacatures worden z.s.m. opgevuld. Aan het eind van 2007 wordt bezien of de 

resultaten er toe doen. Als de resultaten minder dan afgesproken zijn, dan zorgt de Directeur 

Beleid voor een oplossing in bemensing door herschikking binnen de formatie van de 

Directie Beleid 

� PS wordt voorgesteld de financiële consequenties van de te maken keuze af te wegen bij het 

voorjaarsbericht, en op dat moment voor 2008 en volgende jaren t/m 2010 een 

meerjarenbesluit te nemen. 

 

4. Proces en procedure  

-  Provinciale Staten wordt voorgesteld de financiële consequenties  zijnde €225,000,  voor 

2007 af te wegen bij het voorjaarsbericht en dan tevens een meerjarenbesluit voor 2008 en 

volgende jaren te nemen.. (zie financiële bijlage) 

-  Na behandeling in de PScie ROV biedt gedeputeerde Hooijmaijers namens GS het 

onderzoeksrapport aan aan de minister van VROM. 

-  Het management van de Directie Beleid geeft uitvoering aan de intensivering conform 

bovenstaand voorstel. 
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