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Evaluatie Woonvisie 2014-2020
INHOUD VOORSTEL
Voorgesteld wordt om de evaluatie woonvisie 2014-2020 vast te stellen.
1 Wat is de aanleiding?
Het bestaande woonbeleid van de gemeente Rheden ligt vast in de Woonvisie 2014-2020. In 2020
leggen wij de raad de woonvisie 2020-2026 voor. Het aanlooptraject naar de nieuwe woonvisie is al
begonnen. Het startpunt is terug te blikken op de bestaande woonvisie en hier lessen uit te trekken.
Deze terugblik op de Woonvisie 2014-2020 is vastgelegd in het voorliggende stuk: Evaluatie
woonvisie 2014-2020.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Woonvisie 2014-2020
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
De evaluatie van de Woonvisie 2014-2020 dient als input voor de Woonvisie 2020-2026. De
bestaande woonvisie is opgedeeld in vier thema’s: Betaalbaarheid, aantrekkelijke woonmilieus,
bouwen voor de behoefte en toekomstbestendig wonen. Op elk van deze thema’s zijn acties
geformuleerd, welke wij in de evaluatie hebben getoetst. We kunnen concluderen het overgrote deel
van de acties is gehaald. Deze positieve lijn zetten wij graag voort.
Een woonvisie is een integraal beleidsstuk. Wonen heeft raakvlakken met vele verschillende
beleidsterreinen. Er zijn dus ook verschillende Global Goals waaraan in het traject rondom de
woonvisie een bijdrage leveren. Het gaat hier in ieder geval om de Global Goals: 1 Geen armoede, 3
Goede gezondheid en Welzijn, 11 Duurzame steden en gemeenschappen en 15 Leven op het land.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Deze Evaluatie woonvisie 2014-2020 is onderdeel van een breder traject om te komen tot de nieuwe
Woonvisie 2020-2026. Deze Woonvisie 2020-2026 leggen wij in 2020 voor aan de raad. Na
vaststelling van deze evaluatie door het college, leggen wij de raad in 2019 de startnotitie voor de
nieuwe woonvisie voor. In 2019 organiseren wij daarnaast een brede bijeenkomst t.b.v. het
verzamelen van input voor de Woonvisie 2020-2026. Voor deze brede bijeenkomst nodigen wij in
ieder geval uit: Woningcorporaties, huurdersverenigingen, makelaars, ontwikkelaars, zorg- en
welzijnsorganisaties, de provincie, lokale politieke partijen en dorpsbelangenverenigingen. De
opgehaalde input verwerken wij vervolgens om te komen tot een concept voor de Woonvisie 20202026. Dit concept wordt integraal voorgelegd aan collega’s van verschillende disciplines waarna deze
eerst aan het college, en daarna aan de raad, wordt voorgelegd ter vaststelling.
5 Wat gaat het kosten?
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Aan het vaststellen van de Evaluatie woonvisie 2014-2020 zijn geen kosten verbonden. Het gaat hier
om de evaluatie van een bestaand beleidsstuk, als input voor de nog op te stellen Woonvisie 20202026.
6 Wat zijn de risico’s?
Er zijn geen risico’s verbonden aan het vaststellen van de Evaluatie woonvisie 2014-2020.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De Woonvisie 2014-2020 is een breed kader. Niet enkel op het gebied van volkshuisvesting heeft het
beleidkader zijn uitwerking, maar ook op vele andere terreinen zoals: Wmo, stedenbouw,
duurzaamheid etc. De evaluatie van de Woonvisie 2014-2020 is dan ook integraal opgepakt, waarbij
collega’s van verschillende beleidsterreinen zijn betrokken.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Na vaststelling door het college zal de evaluatie worden gedeeld met de gemeenteraad.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Het gaat hier reeds om een evaluatie van bestaand beleid.
De Steeg,
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