
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  16 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  J. Kip, Afdeling Ontwikkeling  

Onderwerp:  Regionale Woonvisie Twente 

 

1. Aanleiding 

Aanleiding 
De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 in WoON verenigde Twentse woning-
corporaties en de Provincie Overijssel de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 
“Natuurlijk… Wonen in Twente!” opgesteld. De regionale woonvisie geeft de gezamenlijke 
uitgangspunten weer, waarmee de lokale woonafspraken en keuzes in lijn zijn. In 2015 
zullen op basis van de regionale woonvisie concrete woonafspraken tussen de provincie en 
gemeenten worden gemaakt. De gemeenten en corporaties vertalen de regionale woonvisie 
verder naar lokaal beleid en concrete plannen. De provincie zal de regionale woonvisie 
verankeren in de Provinciale Omgevingsvisie (2016). Aan de regionale woonvisie is een 
actieprogramma inclusief planning gekoppeld waarin voor de diverse nader uit te werken 
onderwerpen wordt aangegeven welke partijen daarmee aan de slag zullen gaan. 

 

Ter kennisname 

Alle 14 Twentse colleges en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel 

hebben ingestemd met de regionale woonvisie. Deze visie en het actieprogramma zijn ter 

informatie aan uw gemeenteraad als bijlagen bij deze raadsmemo gevoegd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Regionale Woonvisie Twente 
In 2012 hebben de 18 Twentse corporaties, verenigd in WoON, hun gezamenlijke visie op 
het wonen in Twente opgesteld. Zij hebben de Twentse gemeenten en de Provincie 
Overijssel opgeroepen om samen te gaan werken aan een regionale woonvisie. In 2013 is 
dit verder opgepakt en in het voorjaar 2014 is de contourennota voor de regionale woonvisie  
door de betrokken partijen omarmd en verder uitgewerkt naar de Regionale Woonvisie 
Twente 2015-2025. De betrokken partijen zijn er van doordrongen dat de grote groei niet 
meer aan de orde is. De naderende bevolkingskrimp in Twente is in sommige gemeenten nu 
al merkbaar. De grote opgave ligt vooral in het toekomstgeschikt maken en houden van de 
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bestaande woningvoorraad. Daarvoor is een goede onderlinge afstemming en samen-
werking tussen de betrokken partijen noodzakelijk.  
 
De belangrijkste speerpunten van beleid zijn:  

 “Wonen voor iedereen”, dat wil zeggen voldoende en gevarieerd aanbod en het 
huisvesten van aandachtsgroepen. 

 “Elke woning moet raak zijn” waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en de kwaliteit van de 
bestaande woningvoorraad de grote opgave is met name op het terrein van 
duurzaamheid en levensloopgeschiktheid.  

 “Elke woonlocatie moet raak zijn” waarbij vernieuwing en inbreiding boven uitbreiding 
gaat. 

 “Regionale samenwerking” vanuit een gezamenlijk belang bij de aanpak van 
woonopgaven.   

 
In de regionale woonvisie wordt prominent ingezoomd op bestaand bebouwd gebied en de 
binnenstedelijke vernieuwing, waarbij specifieke aandacht nodig is voor de particuliere 
woningvoorraad. In het actieprogramma wordt nader aangegeven op welke wijze met deze 
problematiek van kwalitatieve achterstanden in de particuliere woningvoorraad aan de slag 
wordt gegaan. Na het algemene visiedeel wordt nader ingezoomd op een aantal thema’s 
waaronder de huisvesting van asielzoekers en arbeidsmigranten, en vrijkomend vastgoed in 
het buitengebied. Deze thema’s spelen niet in alle gemeenten in dezelfde mate. Betreffende 
gemeenten kunnen de gedachten en krachten bundelen op deze specifieke thema’s.  

3. Conclusie 

Vertaling naar lokaal beleid 
De Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 zal verder worden vertaald naar lokaal beleid en 
concrete plannen. Tevens zullen in 2015 op basis van de regionale woonvisie de samen-
werkingsafspraken tussen gemeenten en provincie worden gemaakt. In het actieprogramma 
zijn acties met betrekking tot de diverse thema’s opgenomen, die in de komende jaren tot 
concrete resultaten dienen te leiden. In het actieprogramma is onder andere opgenomen dat 
de gemeente Hof van Twente de “trekker” is met betrekking tot de onderwerpen “vrijkomend 
vastgoed buitengebied” en “monitoren mantelzorgwoningen”.    

 

 

 

 

 

 


