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1. Kennisnemen van 

De stand van zaken van het proces vorming woningmartkregio 

 

2. Inleiding 

De Woningwet biedt gemeenten de mogelijkheid voor 1 juli 2016 een voorstel aan de minister  te 

doen om gezamenlijk een woningmarktregio te vormen. De minister stelt de woningmarktregio's 

vast, ook als er geen voorstel van gemeenten ligt.  

Voorwaarde is dat het om minimaal twee gemeenten moet gaan met ten minste 100.000 

huishoudens, gelegen in een aaneengesloten gebied  dat feitelijk ook als woningmarkt 

functioneert.  Doel daarbij is de schaal van woningcorporaties in overeenstemming te brengen met 

de schaal van hun investeringsgebied. Als woningcorporaties binnen de vastgestelde 

woningmarktregio niet hun kerngebied hebben, mogen ze niet langer investeren in aankoop en 

nieuwbouw. 

 

3. Kernboodschap 

De zeven gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek stellen de minister voor samen met de 

andere gemeenten in de MRA hen aan te wijzen als woningmarktregio in de zin van de Woningwet. 

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hechten aan de eigen identiteit van de regio en de 

jarenlange onderlinge samenwerking op het gebied van wonen. 

Behoud van het investerend vermogen van alle in de regio  werkende woningcorporaties is nodig 

teneinde alle ambities voor de sociale huurwoningenmarkt te kunnen realiseren 

 

4. Consequenties 

De regio Gooi en Vechtstreek is en blijft het schaalniveau waarop gemeenten hun regionale 

woonvisie  opstellen, hun woonruimteverdeelsyteem inrichten en gemeentelijk afspraken met 

woningcorporaties maken. 

De woningcorporaties (uit de regio Gooi en Vechtstreek) hebben binnen de MRA hun kerngebied 

en kunnen volop blijven investeren, zonder daartoe ontheffingen te hoeven aanvragen. 

 

5. Communicatie 

n.v.t. 

 

6. Vervolg 

Met alle gemeenten en woningcorporaties die bij de vorming van de MRA-woningmarktregio zijn 

betrokken, is uitgebreid overleg gevoerd. Uit de zienswijzeprocedure worden daarom geen 

verassingen verwacht. Na 1 juli stelt de minister de definitieve woningmarktregio's vast.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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Mevrouw. P.U.L.M. Coesmans 
Loco-gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


