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Onderwerp: collegebesluit instellen Taskforce Wonen 

Geachte heer, mevrouw, 

In het Bestuursakkoord 2022-2026 'Goed leven in elke kern' is opgenomen dat, om de 

versneling in de nieuwbouw van woningen te realiseren, binnen de organisatie een 

TaskForce wordt ingericht die actief regie voert op ontwikkeling van woningbouw. 

In de vergadering van 6 september |. heeft ons college deze Taskforce ingesteld. 

Om de gewenste versnelling in de woningbouw te realiseren is het zaak dat alle relevante 

disciplines binnen de organisatie zodanig in positie gebracht worden en gaan 

samenwerken, dat het beoogde doel (versnelling brengen in en regie voeren op de 

ontwikkeling van woningbouw) ook daadwerkelijk behaald wordt. Het ontwikkelen van 

woningbouwplannen is immers niet alleen een zaak van het Team Wonen of RO, maar 

vergt ook de nodige inzet van 0.a. de teams Openbare Ruimte, Grondzaken, Financiën, 

etc. 

De Taskforce vergadert maandelijks. In de Taskforce wordt bezien waar vertraging of 

andere problemen ontstaan bij de projecten, waar extra financiële of personele inzet 

nodig is, waar nadere afstemming binnen de organisatie gewenst is, of nieuwe locaties 

ontwikkeld moeten worden, etc. 

De portefeuillehouder Wonen, wethouder Custers, is voorzitter van deze Taskforce. 

Ten behoeve van de afstemming van de inzet van de interne medewerkers en teams, 

heeft het hoofd Afdeling Fysieke Ruimte zitting in de Taskforce. Hij kan vanuit zijn positie 

sturen op de inzet van de medewerkers van zijn eigen afdeling of afstemmen binnen het 

MT en met de directie over de inzet van medewerkers van andere afdelingen of over 

externe inhuur als de interne capaciteit onvoldoende blijkt. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Voorts bestaat de Taskforce uit medewerkers van alle relevante disciplines binnen de 

organisatie. 

Wij vertrouwen er op uw Raad hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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