COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Beschikbaar stellen middelen ‘nieuw beleid volkshuisvesting algemeen’
Te besluiten om
Het in de begroting 2018 opgenomen bedrag ad €36.000,-- voor ‘nieuw beleid
volkshuisvesting’ algemeen beschikbaar te stellen.
Inleiding
In de Begroting 2018 is een bedrag ad €36.000,-- opgenomen voor ‘nieuw beleid
volkshuisvesting algemeen’. De onderbouwing van dat bedrag is 3-ledig:
1. deelname aan, via het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR), de
Grote Omgevingstest Zuid-Holland 2018. Geschatte kosten: €3.000,--.
2. deelname aan het door het SvWrR te doorlopen proces t.b.v. het vervaardigen van een
nieuwe Regionale Woonvisie. Geschatte kosten: €5.000,--.
3. het in de loop van 2018 opstarten van het proces om te komen tot een nieuwe lokale
Woonvisie Krimpen aan den IJssel (ter uitvoering van de door de gemeenteraad, bij de
bespreking van de Kadernota 2018, aangenomen ‘motie evaluatie woonvisie’). Geschatte
kosten: €28.000,--.
Beoogd effect
Het verzamelen van veel regionale en lokale informatie op het gebied van wonen en
woonruimteverdeling en de benutting ervan bij het tot stand brengen van een nieuwe lokale
woonvisie.
Argumenten
Alle bij de inleiding onder de punten 1 t/m 3 genoemde onderwerpen (zijn) gaan lopen.
De Grote Omgevingstest (DGOT) Zuid-Holland is opgestart en loopt momenteel. Op onze
website heeft een oproep gestaan om hieraan deel te nemen. Naar verwachting genereert
de DGOT veel bruikbare informatie op het gebied van wonen.
Al geruime tijd wordt er door SvWrR gewerkt aan een nieuwe regionale woonvisie. Verwacht
wordt dat in november 2018 de ondertekening ervan kan gaan plaatsvinden. Gedurende het
(nog te) doorlopen proces komt veel informatie beschikbaar op het gebied van wonen.
Aansluitend op de nieuwe regionale woonvisie gaan we ook een nieuwe lokale woonvisie
maken. Ingeschat wordt dat in september/oktober a.s. dit proces kan worden opgestart,
onder begeleiding van een extern bureau.
Kanttekeningen
-Financiën
In de Begroting 2018 is een bedrag ad €36.000,-- opgenomen voor ‘nieuw beleid
volkshuisvestging algemeen’. Dit bedrag wordt nu ter beschikking gesteld.

Communicatie
-Uitvoering
-Bijlagen
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