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Aan de Raad.

Onderwerp
Evaluatie woonvisie 2010 en inspraakreacties concept Woonvisie 2018

Korte inhoud
Met dit voorstel kan uw raad conform uw daartoe strekkende wens kennisnemen van
de evaluatie van onze woonvisie uit 2010 en van de ontvangen inspraakreacties op
basis van de ontwerp visie.

Voorstel van het College
Voor kennisgeving aannemen.

Bijlagen
-

Evaluatie woonvisie 2010-2020, datum 30 januari 2018
Inspraakreacties, datum 30 januari 2018

Toelichting
Evaluatie woonvisie 2010
Bij de (informerende) behandeling van de concept Woonvisie 2018 is uw Raad in
vergadering van 23 november 2017 de toezegging gedaan dat ons college een korte
evaluatie verstrekt van de Woonvisie uit 2010. In de bijlage treft u het document
‘Evaluatie woonvisie 2010-2020’ aan waarmee we aan deze toezegging voldoen.
Nota van Inspraak concept woonvisie 2018
Voorts is uw raad toegezegd dat we de inspraakreacties die werden ontvangen tijdens
de ter inzagelegging (november/december 2017) van het (nog niet door ons college
vastgestelde) concept van de woonvisie aan uw raad ter kennisneming doen
toekomen. Bij dezen doen wij ook die toezegging gestand.
Wij hebben er bewust voor gekozen de inspraakreacties niet van een inhoudelijk
commentaar te voorzien. De concept-woonvisie is besproken door het college en
vrijgegeven voor inspraak. Wij vinden het belangrijk dat de Raad nu op basis van alle
informatie zelfstandig zijn eigen afweging gaat maken en zijn positie aangaande dit
belangrijke beleidsterrein kan bepalen. Na de verkiezingen kan het nieuwe college dan
bepalen welke inzet en ambitie uit de woonvisie moet spreken en of de concept
woonvisie al dan niet aangepast moet worden.
De insprekers hebben wij bericht dat de verkregen inspraak onderdeel zal uitmaken
van de verdere procedure waarbij definitieve besluitvorming, mede vanwege de
raadsverkiezingen, eerst in een later stadium zal plaatsvinden.
Vervolgtraject
Uw raad wenst op 17 mei a.s. een opiniërende raadsvergadering te hebben over de
woonvisie. Rekening houdend met aanlevertijden en gelet op de aanstaande
verkiezingen is het zeer waarschijnlijk dat de woonvisie door het dan demissionaire
college vastgesteld en aangeboden zal worden.
In de vergadering van juni kan het nieuwe beleidskader voor het wonen in
Tytsjerksteradiel vervolgens worden vastgesteld.
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