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1. Aanleiding
Er ligt een regionale afspraak (via BO Wonen) om de raden te informeren over het proces van de herijking van de
regionale structuurvisie wonen middels een raadsinformatiebrief.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de aanpak en het proces dat doorlopen wordt
om te komen tot een nieuwe regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Het vaststellen van de nieuwe (structuur)visie wonen Noord-Limburg is een bevoegdheid van de raad.

4. Toelichting
Samenvatting
In de huidige regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg is opgenomen dat in 2019 een herijking zal
plaatsvinden. Hiertoe is ook alle aanleiding. De woningmarkt staat er op een aantal onderdelen anders
voor en er zijn thema's die nu een prominentere rol spelen dan in 2015/2016.
Doelstelling is opnieuw gezamenlijk de regionale koers uit te zetten op het gebied van wonen. Hierbij
zijn de opgaven uit de huidige visie nog steeds bruikbaar, maar zullen de accenten anders komen te
liggen.
Binnen de aanpak van de herijking zijn verschillende elementen te onderscheiden waarmee de
regionale woonvisie wordt opgebouwd: onderzoek en analyse, opgave, visie en uitvoeringsprogramma.
De stakeholders (waaronder de raden en regionale raadswerkgroep) zullen op een aantal momenten
betrokken worden.

5. Visie Blij in Beesel
n.v.t.
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6. Integrale afstemming
Afgestemd met collega van team Ruimtelijke Ordening en via de regionale werkgroep 'wonen'.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
De raadsinformatiebrief wordt aangeboden aan de leden van de gemeenteraad van gemeente Beesel
b. Financieel
n.v.t.
c. Juridisch
n.v.t.
d. Collegeprogramma
De herijking van de regionale structuurvisie wonen sluit aan bij het thema 'Fijn wonen'. De woningmarkt
zien we in regionaal perspectief.
e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
Het thema een levensloopbestendige en duurzame regio, zal een belangrijke rol vervullen in de
herijking van de regionale structuurvisie.

8. Duurzaamheid
Het thema een levensloopbestendige en duurzame regio, zal een belangrijke rol vervullen in de
herijking van de regionale structuurvisie.

9. Voorstel / advies
- Kennis te nemen van de stand van zaken van het proces voor de herijking van de herijking van de
regionale structuurvisie Wonen.
- Akkoord te gaan met de RIB in de bijlage van dit bestuurlijk behandelvoorstel en deze door te sturen
naar de raad.
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