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Besluit:
1. De Nota van Uitgangspunten Herijking Woonvisie vast te stellen

Inleiding:
De huidige Woonvisie 2015 is sinds vaststelling in 2015 qua inhoud deels ingehaald door
voortschrijdende inzichten. Nieuwe, recente onderzoeken en ontwikkelingen maken een
herijking van de Woonvisie gewenst. De woonvisie is de basis waarop de volkshuisvesting de
komende vijf jaar wordt uitgevoerd. Bovendien vormt de visie het uitgangspunt voor de
prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties en hun
huurdersbelangenverenigingen maakt rondom sociale woningbouw.
Doelstelling en effect:
De inhoud van de Woonvisie aan te laten sluiten bij de huidige tijd en daarmee bij te dragen
aan de volkshuisvestelijke opgave van de gemeente Woensdrecht.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
1. De Nota van Uitgangspunten Herijking Woonvisie vast te stellen
De inhoud van de nota geeft inzicht in een aantal recente ontwikkelingen in de
volkshuisvesting, de lokale stand van zaken en geeft kaders en uitgangspunten voor de
nieuwe visie.
Procedure/planning:
In de nota (zie bijlage) is de volgende planning voor de totstandkoming van de Herijking
Woonvisie 2020 opgenomen.
Stap
0.
1.
2.

Wat
Opstellen werkdocument Woonvisie
Vaststelling uitgangspunten door raad
Eerste discussiegroep op basis van het raamwerk

Wanneer
Voorbereiding
Februari 2020
Maart 2020

3.
4.
5.
7.
8.
9.

Eerste concept van de visie opstellen
Tweede discussiegroep
Voorlopige visie ter inzage
Definitieve versie
Vaststelling
Publicatie vaststelling

April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020
Augustus 2020

Kosten, baten en dekking:
Er zijn middelen beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek die de inhoud van de visie
ondersteunt. Bij de uitvoering van de agenda van de woonvisie kan het voorkomen dat er in
de toekomst extra budget benodigd is. Dit zal in voorkomende gevallen door middel van een
separaat voorstel worden aangevraagd.
Communicatie:
Voor de geplande discussiegroepen worden beoogde partijen actief benaderd. Het ontwerp
van de visie zal 6 weken ter inzage worden zodat een ieder zijn zienswijze op het plan kan
indienen.
Ter inzage:
Als bijlage bij dit voorstel is meegestuurd:
• De Nota van uitgangspunten voor de Herijking Woonvisie 2020 [2019.43399].

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
A.P.E. Baart MBA
drs. J.J.C. Adriaansen

