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A.

Samenvatting

De raad wordt voorgesteld de raadsopdracht Woonvisie vast te stellen, die vervolgens zal worden verwerkt
in een Woonvisie met als focus het jaar 2020 met een doorkijk naar het jaar 2030.
B.

Voorgesteld besluit

De raadsopdracht voor de Woonvisie vast te stellen.
C.

Aanleiding

De raad heeft de wens te kennen gegeven om voorafgaand aan de ontwikkeling van beleid op de domeinen
cultuur, evenementen en wonen, inhoudelijk betrokken te worden. Dit traject is in gang gezet op de
beleidsterreinen cultuur en evenementen en door middel van deze raadsopdracht voor het beleidsterrein
wonen.
D.

Toelichting

In een separate raadscommissie d.d. 19 januari 2012 heeft u de Startnotitie Woonvisie behandeld. De door
uw raad geformuleerde uitgangspunten vinden hun weerslag in de bijgaande raadsopdracht.
E.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de raadsopdracht, die vervolgens dient als kader voor het ontwikkelen van de lokale
Woonvisie. Met deze werkwijze wordt aan de voorkant reeds richting gegeven aan de gewenste inhoud van
de Woonvisie.
F.

Oplossingen

N.v.t.
G.

Argumentatie

N.v.t.
H.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.
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I.

Tijdpad

In de commissievergadering van 19 januari 2012 en de verslaglegging hiervan is verzocht om het
stappenplan te laten aansluiten bij de beschreven procesgang. Daar wordt melding gemaakt van een
keuzenota als eventuele tussenstap. In het onderstaande stappenplan wordt deze tussenstap vooralsnog niet
nodig geacht, rekening houdend met de raadsagenda. Deze tussenstap kan zo nodig naar behoefte worden
ingevoegd, maar past niet binnen de onderstaande tijdplanning.
29 maart 2012:
vaststellen van de raadsopdracht door de raad
11 september 2012:
concept woonvisie in college
24 september t/m 21 oktober 2012: inzagetermijn
6 november 2012:
behandeling nota van zienswijzen in college
6 december 2012:
woonvisie in raadscommissie
20 december 2012:
woonvisie ter vaststelling in de raad
J.

Financiële gevolgen

Deze worden meegenomen in de Woonvisie zelf.
K.

Communicatie

Uw raad heeft gevraagd om een goede communicatie met de bewoners in geval van
woningbouwontwikkelingen. Dit aspect zal worden meegenomen in de Woonvisie.
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* Raadsopdracht Woonvisie;
* Verslag commissiebehandeling startnotitie;
* Startnotitie Woonvisie.

Ter inzage liggende stukken

Geen.
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