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Reden van agendering
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit:

 Informeren
 Oriënteren,verkennen
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht
 Evalueren en controleren
 Adviseren en beleidsvorming

Omschrijving: 
Kennemer Wonen gaat aan de hand van een presentatie over haar Koers 2030 in gesprek met
de raad over de opgaven waar we samen voor staan. De uitdagingen en vraagstukken op de 
woningmarkt zijn ook in de gemeente Bergen groot. 

Kennemer Wonen neemt de raad graag mee in deze ontwikkelingen met specifieke aandacht 
voor sociale woningbouw. Tijdens deze bijeenkomst maken raadsleden kennis met Kennemer 
Wonen. Kennemer Wonen laat zien wat zij doet, welke thema’s en actualiteiten er spelen en 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Kern van de zaak
Kennemer wonen presenteert haar koersplan. Hiervoor verwacht Kennemer Wonen 90 
minuten voor uit te trekken inclusief de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kennemer Wonen heeft aangegeven tijdens de raadsinformatieavond van 2 februari tijd te 
hebben om te komen presenteren.

Voorgestelde wijze van bespreking
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit:

 Horen samenleving
 Brainstormen en kaderstelling 

Start besluitvormingstraject.  Keuze uit: 
 Informeren 
 Opinie vorming 
 Besluitvorming 



Doel: wat wordt bereikt met de bespreking
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit:

 Te weten….
 Besluit voorleggen aan de raad

Bijlagen
Concept rb/rv
Notitie
Anders
Datum indiening 4 januari 2023

In te vullen door de Griffie

Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering
Besluit presidium

Anders

Opmerkingen
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