Raadsbesluit

GEMEENTE
V A LK E N S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 maart 2012

gelet op de gemeentewet:
Besluit:
1.
2.
3.

in te stemmen met de 3 regionale uitdagingen zoals geformuleerd in de concept Regionale
Woonvisie;
in te stemmen met de uitgangspunten per uitdaging;
onderstaande suggesties voor concrete acties toe te voegen aan de bijgevoegde brief aan het
SRE:
a Verzoekt dat bij de uitdaging "duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande
voorraad" ook het aspect innovatie van de zorg wordt betrokken;
b Zorgdragen voor voldoende woningen voor jongeren, starters en lagere inkomens,
ondermeer door doorstroming te bevorderen, bijvoorbeeld door het verstrekken van
stimuleringspremies bij doorstroming;
c Het stimuleren van de bouw van betaalbare woningen voor de doelgroep inkomen tussen de
€ 33.000,- en € 50.000,- die geen beroep meer kunnen doen op sociale woningbouw;
d Het meewerken aan het creëren van mogelijkheden tot het bouwen van voldoende woningen
in de kleine kernen, zoals Borkel en Schaft.
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Geacht Dagelijks Bestuur,

Bij brief van 16 januari 2012, kenmerk 28291 \ 28441 \ R H E \ IGI, heeft u ons verzocht
een zienswijze in te dienen op de concept Regionale Woonvisie aan de hand van drie
vragen.
D e gemeenteraad v a n Valkenswaard heeft naar aanleiding van u w verzoek in zijn
vergadering van 29 maart 2012 besloten in te stemmen met de genoemde uitdagingen
( v r a a g l ) en met de daarbij geformuleerde uitgangspunten (vraag 2).
Ten aanzien van u w vraag om eventuele suggesties aan te dragen voor concrete acties in
het actieprogramma, dragen wij u de volgende suggestie(s) aan:
1.

het zorg dragen voor voldoende woningen voor jongeren, starters en
huishoudens met lagere inkomens, onder meer door doorstroming te
bevorderen, bijvoorbeeld door het verstrekken van stimuleringspremies bij
doorstroming;

2.

het stimuleren v a n de bouw v a n betaalbare woningen voor de doelgroep
inkomens tussen € 33.000,- en € 50.000,- per jaar, die geen beroep meer k a n
doen op sociale woningbouw;

3.

het meewerken aan het creëren v a n mogelijkheden tot het bouwen van
voldoende woningen in de kleine kernen (zoals in Borkel en Schaft);

4.

het aspect innovatie van de zorg betrekken bij de uitdaging "duurzaam
vernieuwen en transformeren v a n de bestaande voorraad."
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