
Actieprogramma Regionale Woonvisie Twente 2015- 2020 
 

Voor elk thema zijn trekkers benoemd. Zij nemen initiatief om  het onderwerp verder op te pakken en uit te werken. Dit bestaat concreet uit: 

- Lijnen kort houden: actief anderen betrekken en informeren waar nodig  

- Kennisdelen: de andere partners actief informeren over het betreffende onderwerp, ontwikkelingen, best-practises  

- Voorstellen maken voor besluitvorming tijdens de bestuurlijke momenten   

 

Onderwerp Trekker  Betrokken partijen Acties  Periode/deadline 

Monitoring voortgang uitvoering 

actieprogramma 

Provincie Provincie 

Gemeenten 

Corporaties 

 De voortgang van het 

actieprogramma agenderen 

voor  Bestuurlijk Overleg 

wonen Twente 

 Trekkers van deelthema’s 

zorgen voor voortgang op 

hun thema en rapportage tbv 

BO’s 

 Actieprogramma up-to-date 

houden 

2x per jaar 

Woonafspraken 

Provincie-gemeenten 

Provincie Gemeenten 

Corporaties 

Provincie 

Marktpartijen 

Bepalen van 

 Onderwerpen 

 Inhoudelijke scherpte 

 Afstemming tussen partijen 

 Bandbreedtes op basis van 

lokale behoefte 

Eind 2015 gereed 

Monitoring vraagzijde en 

planaanbod 

Provincie 

Rijssen-Holten 

Gemeenten  

Provincie 

marktpartijen 

 1x jaarlijks monitoring. Deze 

heeft in ieder geval 

betrekking op huishoudens-

ontwikkeling, netto 

Jaarlijks  



ontwikkeling van de 

woningvoorraad, programma 

(inclusief aandeel gemeenten 

daarin) en bestemmings-

plancapaciteit. 

 Uitwerken voorstellen tbv 

wegwerken discrepanties om 

balans in woning-

programmering aan  te 

brengen. 

Doelgroep van beleid WoON  

Rijssen-Holten 

 

Gemeenten 

Corporaties  

Provincie  

 Huisvestingsbehoefte per 

gemeente bepalen en afzetten 

tegen benodigd aanbod 

 Regionaal afstemmen 

omtrent (beschikbaarheid 

van) betaalbare woningen. 

Zeker voor de kwetsbare 

doelgroepen. 

Medio 2015 gereed 

Zorgvastgoed  1) WoON 

2) Enschede 

Losser 

Zorgpartijen 

Gemeenten  

Corporaties  

Zorgaanbieders 

Provincie  

1) WoON maakt samen met 

de betrokken corporaties 

een analyse van het 

zorgvastgoed 

2) Bespreken met IZO Twente 

(Twentse zorgnetwerk) 

3) WoON legt de resultaten 

voor aan gemeenten 

Advisering 

Medio 2015 gereed 

Statushouders/verblijfsgerechtigden Rijssen-Holten 

WoON 

Rijk 

COA 

Passende regionale oplossing 

vinden voor toegenomen 

December 2015 

gereed 



 Provincie(toezichthouder) 

Gemeenten 

Corporaties  

taakstelling 

Arbeidsmigranten  Wierden Provincie 

Gemeenten  

Corporaties 

Andere vastgoed-

beheerders 

Werkgevers 

 Analyse omvang probleem 

 Analyse huidige huisvesting 

met bijbehorende effecten en 

gevolgen 

 Voorstellen maken voor 

toekomstige opvang 

Januari 2015- mei 

2015 

Stedelijke vernieuwingsopgave 

bestaande woningvoorraad en 

woonomgeving 

 Netwerkstad –

gemeenten 

 WoON  mbt  DAEB 

Gemeenten 

Corporaties  

Provincie 

Financieringinstellingen 

Particulieren 

 Omvang van de opgave in 

beeld brengen per thema 

(duurzaamheid, kwaliteit en 

toekomstgeschiktheid) en 

naar segment (corporaties en 

particulier) 

 Plan van aanpak voor de 

opgave opstellen 

 Werkgelegenheidseffecten 

van deze opgave voor 

Twente onderbouwen. 

 Financiële constructies 

uitwerken met betrokken 

partijen (revolving fund t.b.v. 

part. woningverbetering) 

 Voorlichting en advisering 

particulieren: oprichten van 

technisch advies bureau 

Wonen Twente…?  

Start december 

2014 

1
e
 fase gereed voor 

de Statenver-

kiezingen 



Vrijkomend vastgoed 

Binnenstedelijk 

Dinkelland 

Netwerkstad 

gemeenten 

Gemeenten 

Provincie 
 Inventarisatie van de te 

verwachten omvang van de 

problematiek in de komende 

jaren. 

 Inventarisatie vigerend 

gemeentelijk beleid. 

 Uitwerken maatwerk 

 Nu kansen benutten om 

alvast aan de slag te gaan. 

Goede lokale initiatieven 

maximaal ondersteunen met 

snelle procesdoorloop en 

flexibiliteit in 

bestemmingsplannen 

Eind 2015 

Vrijkomend vastgoed Buitengebied Dinkelland 

Haaksbergen 

Tubbergen 

Hof van Twente 

Gemeenten 

Provincie 
 We benutten van de 

overlegstructuur van de 

‘Groene metropool’ om geen 

dingen dubbel te doen. 

 Inventarisatie van de te 

verwachten omvang van de 

problematiek in de komende 

jaren. 

 Inventarisatie vigerend 

gemeentelijk beleid. 

 Uitwerken maatwerk  

Eind 2015 

Monitoren Mantelzorgwoningen Hof van Twente Provincie  

Gemeenten 

Particulieren 

 Per 1 november 2014 kunnen 

op basis van het Besluit 

omgevingsrecht onder 

voorwaarden 

Eind 2015  



mantelzorgwoningen 

vergunningvrij worden 

opgericht. Op dit moment is 

nog geen inschatting te 

maken om hoeveel woningen 

het gaat en wat de effecten 

hiervan zijn. Via gezamenlijk 

monitoren kan getracht 

worden om de effecten in 

kaart te brengen 

Kennis delen over innovaties in de 

markt 

Netwerkstad 

gemeenten 

WoON  

Marktpartijen  

Provincie  

Gemeenten 

2 keer per jaar voorbeelden 

van nieuwe innovaties delen 

via een bijeenkomst  

2x per jaar 

Samen volume maken WoON (dure huur) 

Netwerkstad- 

gemeenten tav 

particuliere voorraad)  

Corporaties 

Beleggers 

Marktpartijen 

Gemeenten 

Provincie 

Verkennen van :  

1. bundelingsmogelijkheden in 

de verbeteropgave voor de 

particuliere woningvoorraad  

2.Bundelings mogelijkheden 

voor realisatie van aanbod  in 

dure huursegment 

 3. Hoe we gezamenlijk een 

aanspreekpunt kunnen bieden. 

Start 2015 

Krimp als kans Netwerkstad 

gemeenten 

Gemeenten 

Provincie 

Rijk (min BZK) 

(markt-) partijen 

 

Twente is anticipeerregio 

Krimp, maar is krimp alleen 

een bedreiging of biedt het ook 

kansen? Wij onderzoeken 

samen de kansen die er liggen. 

Start 2015 

   

 


