Van: 01-01-2015 T/m 24-01-2022
Aantal openstaande toezeggingen : 9
Datum
12-11-2019

Titel
Toezegging inzake gesprek met Woonpunt

Toelichting
Portefeuillehouder
In antwoord op motie 12.1 van de Liberale Partij
V.L.W.A. Heijnen
Maastricht geeft wethouder De Graaf vervolgens aan
dat de buurtbrökken aan een grote behoefte voldoen.
De wethouder legt uit dat er al overleggen zijn met de
verschillende maatschappelijke partijen in die buurten
om ervoor te zorgen dat de buurtbrökken in de nieuwe
situatie een plek krijgen. De wethouder zal ook actief in
gesprek gaan met WoonPunt (toezegging).

Domein
Fysiek

Afdoening
Onderhanden

02-02-2021

Toezegging inzake woningruil

Met de woningcorporaties zal worden overlegd over de V.L.W.A. Heijnen
mogelijkheden voor woningruil, hierover wordt de raad
later geïnformeerd.

Fysiek

02-02-2021

Toezegging inzake Huisvestingsverordening

Er zal informatie worden verstrekt over de
Huisvestingsverordening (SP).

V.L.W.A. Heijnen

Fysiek

02-02-2021

Toezegging inzake wachttijden typen woningen en doelgroepen

Fysiek

02-02-2021

Toezegging inzake monitor/dashboard woningmarkt

Bij de corporaties zal worden nagevraagd of er een
V.L.W.A. Heijnen
overzicht kan worden verstrekt van de wachttijden voor
verschillende typen woningen en doelgroepen (PVM,
SAB).
V.L.W.A. Heijnen
Vanwege de noodzaak om de woningmarkt te
monitoren volgt er na de zomer een monitor/dashboard
(50PLUS).

Onderhanden. Wordt meegenomen in de evaluatie van de
woonruimteverdeling, die in Q1 2021 is gestart en volgens
planning eind Q3 zal worden opgeleverd en in Q4 met de
raad zal worden gedeeld.
Onderhanden. SP is 12 februari door portefeuillehouder
voorstel gedaan informatie hierover te koppelen aan de
presentatie van de resultaten van de evaluatie van de
woonruimteverdeling. Op 12 april heeft SP aangegeven om
naast het door de portefeuillehouder gedane voorstel ook
zelf stappen wil gaan nemen om de invoering van een
huisvestingsverordening te bevorderen. Daarop is door
portefeuillehouder aangegeven open te staan voor een
overleg.
Onderhanden. Wordt meegenomen in de evaluatie van de
woonruimteverdeling, die in Q1 2021 is gestart en volgens
planning eind Q3 zal worden opgeleverd en in Q4 met de
raad zal worden gedeeld.
Onderhanden. Q3 2021 wordt fase I van monitor
opgeleverd. Q1 2022 volgt fase II.

14-07-2021

Toezegging inzake overzicht planning omgevingsplan

07-09-2021

Toezegging inzake informeren raad over Trega-terrein

28-09-2021

Toezegging inzake onderzoek mogelijkheden invoering
zelfbewoningsplicht

19-10-2021

Toezegging inzake huisvesting in Overmaze

Toezegging 23 november 2021- Wethouder Heijnen
zegt toe de stand van zaken rondom de percentages
betaalbare
woningbouw op te nemen in het nog te ontwikkelen
dashboard. De bijzondere
doelgroepen worden ook in het dashboard
opgenomen.
CDA (Peeters) hoorde de wethouder spreken over
V.L.W.A. Heijnen
hoe om te gaan met dakterrassen, al dan niet in
bestemmingsplannen verwerkt, en de rest wordt
opgelost bij het Omgevingsplan. Hij schrikt van de
looptijd hiervan, want het Omgevingsplan is er pas in
2029 als de Omgevingswet niet weer wordt uitgesteld.
Hij vraagt zich af of de wethouder hierbij heeft
stilgestaan.
Wethouder Heijnen zegt toe om een overzicht te
maken over hoe dit zit in de loop der tijd.
V.L.W.A. Heijnen
De wethouder zegt toe te zullen bekijken op welke
wijze het college de raad zal blijven informeren over de
ontwikkelingen rondom de mega-distributieloods city
hub op het Trega-terrein Limmel hetzij in
openbaarheid, hetzij onder geheimhouding.
De wethouder zeg toe om in het kader van het
V.L.W.A. Heijnen
onderzoek naar opkoopbescherming ook de
mogelijkheden voor de zelfbewoningsplicht mee te
nemen en daarvan de resultaten voor het einde van
het jaar met de raad te delen.
De wethouder zegt toe dat er breed zal worden
V.L.W.A. Heijnen
gekeken naar de mogelijkheden van huisvesting van
verschillende doelgroepen in Overmaze.

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Onderhanden

