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Behandeling in Carrousel
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Doel sessie
Toelichting

R. te Beest
Wensen en bedenkingen meegeven voor de Woonvisie
De Raad vraagt al geruime tijd om een geactualiseerde woonvisie
Velsen en in relatie daarmee om geactualiseerde prestatieafspraken
Wonen met de woningbouwcorporaties (deze liepen van 2007-2010).
In november 2011 vond een startbijeenkomst plaats in het kader van de
woonvisie 2025 waarbij drie inleiders hun visie op het wonen hebben
gegeven en er een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden tussen de
aanwezigen. Volgende stap in het proces is het stellen van kaders en
ambities voor de lange termijn. De kadernotitie geeft richting aan de
discussie en is hiermee de basis voor het opstellen van de woonvisie en
een realistische uitvoeringsagenda voor de komende periode.
Hoofdzakelijk op basis van genoemde startbijeenkomst en de Visie op
Velsen 2025 zijn thema’s benoemd waarvoor in voorliggend document
ambities en kaders worden geschetst. Het gaat om de verschillende
doelgroepen die van belang worden geacht, de woningvoorraad,
vernieuwing en herstructurering, de regio, zorg en duurzaamheid. Het
voorliggende document kan worden gezien als deel 1 van de nieuwe
woonvisie waarin ambities en kaders worden vastgelegd. In deel 2
moeten deze ambities in samenspraak met belangrijke stakeholders
worden vertaald naar een uitvoeringsprogramma en uitvoeringsstrategie.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningcorporaties, projectontwikkelaars,
zorginstellingen en lokale makelaars. Op basis hiervan zou het nu
voorliggend document nog aangepast kunnen worden voordat het ter
vaststelling in de raad terugkomt.

Behandeladvies

►Korte presentatie inclusief dilemma’s.
►Fracties gaan met elkaar in discussie over de ambities en hun wensen
en bedenkingen.
►Fracties geven hun wensen en bedenkingen aan.
►Portefeuillehouder reageert op opmerkingen fracties
►Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
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