Masterclass Wonen en Bouwen Noord-Holland
Maandag 21 januari 2018 | 19.00-22.00 uur | Amfitheater
provinciehuis, Houtplein 33, 2012 DE te Haarlem

Beste gemeenteraadsleden,
Graag nodigen wij u uit voor de Masterclass Wonen en Bouwen voor gemeenteraadsleden op 21
januari 2019 van 19.00-22.00. U bent van harte welkom in het Amfitheater van het provinciehuis
aan het Houtplein 33 te Haarlem.
Er staan u de komende jaren grote uitdagingen te wachten op het vlak van bouwen en wonen. Het is
hard nodig snel kwalitatief passende woningen te bouwen voor de verschillende doelgroepen in uw
gemeente. Daarnaast vraagt ook het verduurzamen van de woningvoorraad uw aandacht.
Het bouwen van voldoende geschikte woningen in Noord-Holland is een stevige opgave. Provincie
Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben daarom een Samenwerkingsagenda afgesloten om
de verschillende uitdagingen aan te pakken.
Vanwege de opgaven die op u afkomen bieden wij u graag de speciale Masterclass Wonen en
Bouwen aan. De Masterclass biedt u een inhoudelijk programma over actuele ontwikkelingen en
trends, opgaven en vraagstukken op de woningmarkt in Noord-Holland en uitdagingen uit het
klimaatakkoord. Daarnaast heeft u de mogelijkheid kennis te maken met collega raadsleden van
andere Noord-Hollandse gemeenten.
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen bij deze Masterclass op 21 januari 2019 in Haarlem.
Joke Geldhof, Gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening
Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland

Masterclass Wonen en Bouwen Noord-Holland
Maandag 21 januari 2018 van 19.00-22.00
Voor:
Gemeenteraadsleden met portefeuille wonen en bouwen
Waar:
Amfitheater provinciehuis, Houtplein 33, 2012 DE te Haarlem
Waarom:
- Verrijk uw kennis over de woningbouwmarkt in Noord-Holland
- Maak kennis met collega raadsleden en deel ervaringen
- Vergroot uw succes als raadslid
Meld u aan voor de Masterclass gemeenteraadsleden Wonen en Bouwen uiterlijk 10 januari 2019 bij

m.veld@bouwendnederland.nl

Programma:
Inloop en ontvangst

Opening door dagvoorzitter Guido Wallagh (Inbo)

Welkomstwoord Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen en
Ruimtelijke Ordening

Maxime Verhagen van Bouwend Nederland over de rol van
gemeenteraden in de gemeentelijke besluitvormingsprocessen

Jeroen Olthof, oud-wethouder Zaanstad, over de vraag ‘hoe
vruchtbare samenwerking tussen bestuur en raad tot stand komt’

Provincie Noord-Holland schetst een beeld van de actuele
ontwikkelingen op de woningmarkt en enkele urgente opgaven in
Noord-Holland door Jan-Jaap Visser (beleidsadviseur wonen
Provincie Noord-Holland)

Bouwend Nederland toont analyseresultaten van de
gemeentelijke bestuursakkoorden op de thema’s ‘bouwen, wonen
en duurzaamheid’ door Ruben Heezen (adviseur markt en
overheid van Bouwend Nederland)

Pauze
Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we met elkaar in
gesprek over actuele vraagstukken en opgaven op de (regionale)
woningmarkt.
Een plenaire discussie over versnellen, verduurzamen en
zorgvuldig ruimtegebruik. Waar loopt u tegenaan? Wat heeft u
nodig van de provincie, van marktpartijen of van elkaar? Hoe
kunnen we elkaar helpen?

Afsluiting en borrel

