
 

“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:  7 oktober 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  Drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  J. Kip, Afdeling Ontwikkeling  

Onderwerp:  Dynamisch woningbouwprogramma 

 

1. Aanleiding 

Aanleiding 

Het woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie 2009-2013 “Groeien in Kwaliteit” die in 2009 

door de gemeenteraad is vastgesteld. Vervolgens is in 2012 de “Oplegnotitie woonvisie 2009-

2013” vastgesteld. De oplegnotitie vormt een aanvulling op de woonvisie. Het woningbouw-

programma vormt een bijlage bij de woonvisie en maakt onderdeel uit van het woonbeleid. In 

het woningbouwprogramma staan de woningbouwplannen per kern benoemd, waarbij onder 

andere een onderverdeling is gemaakt in fasering en prioritering. Het betreft een dynamisch 

model dat één of meerdere keren per jaar wordt bijgesteld.  

 

Ter kennisname 

Onlangs is het dynamisch woningbouwprogramma ambtelijk geactualiseerd. Het betreft hier 

met name een verdere fasering van enkele woningbouwplannen. Het college heeft nu het 

aangepaste woningbouwprogramma vastgesteld. Het programma is ter kennisgeving aan uw 

gemeenteraad als bijlage bij deze raadsmemo gevoegd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Aanpassingen 

In juni van dit jaar heeft de provincie Overijssel ons verzocht om in de vorm van een factsheet 

gegevens aan te leveren met betrekking tot de plancapaciteit in samenhang met de verwachte 

groei van het aantal huishoudens in de periode tot 2025. Om hiervoor actuele gegevens aan te 

kunnen leveren hebben wij eerst kritisch naar het dynamisch woningbouwprogramma gekeken 

en is dit voor een deel aangepast/geactualiseerd. De aanpassingen betreffen met name een 

verdere fasering van enkele woningbouwplannen.  
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Er zijn geen woningen in het programma toegevoegd of geschrapt. Het betreffen woningen die 

in het programma aanvankelijk in de kolom “netto toevoeging tot 2015” stonden. De 

verwachting is dat de plannen niet vóór 2015 zijn gerealiseerd. Deze zijn daarom in het 

programma gefaseerd naar de kolom “netto toevoeging 2015-2020”.  

 

Het gaat om de volgende aanpassingen: 

 Bentelo: ten behoeve van de Wozoco > 14 woningen. 

 Delden: ten behoeve van het gebouw aan de Peperkampweg > 7 woningen (in totaal staan 
er nu 26 woningen gepland in de periode 2015-2020). 

 Goor: ten behoeve van het plan Heeckeren 1a > 12 woningen (in totaal staan er nu 
28 woningen gepland in de periode 2015-2020). 

 Hengevelde: ten behoeve van het plan De Witte-Veldhuis ll > 2 woningen. 

 Markelo: het plan De Esch lll stond aanvankelijk in het programma vermeld als 
“inbreidingsplan”. Dit klopt niet en daarom is dit aangepast. Het betreft namelijk een 
“uitbreidingsplan”. 

 

Factsheet 

Op basis van deze aanpassingen is voornoemde factsheet ingevuld. Hierin is opgenomen dat 

de programmering voor de gemeente Hof van Twente tot 2025 uit een kwantitatieve 

toevoeging van circa 680 woningen bestaat. Dit komt overeen met de toename van het aantal 

huishoudens in die periode, te weten 696 (op basis van de Primos-prognosecijfers uit 2013). 

De factsheet van de gemeente Hof van Twente is, evenals de factsheets van de andere 

Twentse gemeenten, getoond tijdens het Bestuurlijk Plein Wonen op 4 juli 2014. Er is 

afgesproken om jaarlijks een dergelijke factsheet aan te leveren per gemeente. 

 

Jaarrapportage Wonen 

Daarnaast heeft de Provincie Overijssel ons in juni van dit jaar verzocht om de jaarrapportage 

met betrekking tot het beleidsveld Wonen schriftelijk in te dienen. Dit is conform de gemaakte 

prestatieafspraken tussen de gemeente en de provincie. Het dynamisch woningbouw-

programma maakt onderdeel uit van deze jaarrapportage. De aangepaste, meest recente 

versie van het dynamisch woningbouwprogramma is aan de provincie overhandigd. Deze 

versie is nu door het college vastgesteld. Daarnaast wordt deze versie op de gemeentelijke 

website geplaatst en informeren wij uw gemeenteraad middels deze raadsmemo en afschrift 

van het dynamisch woningbouwprogramma. 

 

Regionale Woonvisie 

Ten overvloede merken wij nog het volgende op. Gezamenlijk met de Twentse gemeenten, de 

Provincie Overijssel en de vereniging Woon (hierin zijn de 18 woningcorporaties uit Twente 

verenigd) wordt er op dit moment gewerkt aan een Regionale Woonvisie voor Twente. De 

verwachting is dat de Regionale Woonvisie eind 2014 kan worden vastgesteld. Dit najaar zal 

het concept van deze visie aan het college worden voorgelegd. 

 

 


