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Oplegnota beantwoording vragen en opmerkingen SO 

NPLV en Wbmgp 

Aanleiding 

Enkele fracties van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben vragen 

en opmerkingen gesteld over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 

(NPLV) en uw brief over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke 

problematiek (Wbmgp) d.d. 31 augustus (inbreng verslag van een SO). 

Bijgevoegd treft u de concept-beantwoording aan. Na verwerking van uw reactie 

wordt een definitieve versie opnieuw aan u voorgelegd.  

 

Geadviseerd besluit 

- U wordt geadviseerd in te stemmen met de concept-beantwoording. 

- U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van de beantwoorde 

vragen aan de TK voorafgaand aan het WGO op 7 november a.s. 

Kern 

1. NPLV: 

- Veel vragen, ondermeer van de fracties van het CDA, D66 en CU, hebben 

betrekking op het ontschotten van rijksbudgetten (onder verwijzing naar 

de motie Van der Werf/Boulakjar), en het versterken van de 

samenwerking op rijksniveau. Met name de SP heeft vragen over 

bewonersbetrokkenheid. 

- D66 informeert naar hoe u het Volkshuisvestingsfonds (VHF) wil inzetten 

bij de aanpak van de 20 focusgebieden. Het VHF is een belangrijke pijler 

voor de financiering van het programma. Omdat een concept-regeling nog 

niet aan u is voorgelegd (u spreekt de betrokken ambtenaren hierover op 

9 november a.s.), wordt op deze vraag nu een ‘neutraal’ antwoord 

gegeven.  

 

2. Wbmgp:  

- Op een enkele vraag van de fractie van het CDA na, zijn alle vragen over 

de Wbmgp afkomstig van de leden van de SP-fractie. 

 

3. De deadline voor het toesturen van de beantwoording aan de TK is 18 

november a.s. Met het oog op het WGO van 7 november a.s. en hierin 

mogelijk te verwachten vragen over het programma verdient het 

aanbeveling om de brief hieraan voorafgaand te sturen. 
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4. De beantwoording is wat betreft de individuele vragen die raken aan het 

specifieke beleid van andere departementen met hen afgestemd. Op alle 

vragen is akkoord gegeven. De volledige set met concept-antwoorden die 

nu bij u voorligt wordt parallel met hen gedeeld voor hun definitieve 

akkoord.      

Toelichting 

De vragen en opmerkingen zijn afkomstig van leden van de fracties van D66, 

CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, JA21 en DENK.    

Politieke context 

Zie hiervoor ‘Kern’.  

Financiële/juridische overwegingen - 

Krachtenveld - 

Strategie - 

Uitvoering - 

Communicatie 

Er is geen actieve communicatie voorzien. Desgewenst nntb. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Oplegbrief aan TK   

2 Bijlage bij de oplegbrief aan de 

TK 

  

3 Vragen en opmerkingen vaste  

commissie voor BZK 

  

 




