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Betreft: Aanbieden Concept Woonvisie Ridderkerk 2021 - 2026

Geachte raadsleden,

Op 30 maart 2021 overleggen wij graag met uw commissie Samen wonen over de 'Concept Woonvisie
Ridderkerk 2021 - 2026'. Met deze brief bieden wij u de concept Woonvisie (inclusief Participatieboekje)
aan, informeren wij u over ons doel van de commissievergadering en de vervolgstappen.

Doel van de commissievergadering
De 'Concept Woonvisie Ridderkerk 2021 - 2026’ is in de achterliggende maanden ontwikkeld met input
van een intern breed samengesteld projectteam en verschillende groepen stakeholders: inwoners,
jongeren, mantelzorgers, de wijkoverleggen, het MBR en professionele partijen, zoals woningcorporaties,
huurdersvereniging, zorgaanbieders, makelaars en ontwikkelaars. Overeenkomstig de vastgestelde
startnotitie van 11 juni 2020 wordt de raadscommissie in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor
de definitieve versie van de Woonvisie

In de concept Woonvisie zijn de resultaten van onderzoek en analyse van de woningmarkt beknopt
benoemd, is de relatie gelegd met andere beleidsstukken die gevolgen hebben voor het wonen, en is
aandacht voor ontwikkelingen op de woningmarkt. In de concept Woonvisie staan vijf thema’s centraal.
Per thema is zo concreet mogelijk aangegeven welke ambitie we hebben, voor welke opgaven we dan
staan en welke maatregelen en instrumenten we inzetten.

Uw raadscommissie vragen wij of zij zich kan vinden in:
De voorliggende concept Woonvisie.
De inzet op vijf thema’s:
1. Voldoende woningen
2. Meer variatie, de juiste woningen
3. Duurzame woningvoorraad
4. Wonen en zorg
5. Leefbare wijken
De ambitie, opgaven en inzet van maatregelen en instrumenten per thema.
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Vervolgstappen
Gelijktijdig aan deze raadsinformatiebrief wordt de concept Woonvisie via onze website ook ter inzage
gelegd voor alle inwoners en andere stakeholders. Ook leggen we het concept ter reactie voor aan de
inwoners, Jongerenraad, mantelzorgers, de wijkoverleggen, het MBR, woningcorporaties,
huurdersvereniging, zorgaanbieders, makelaars en ontwikkelaars die we in december 2020 gesproken
hebben. De inbreng van de raadscommissie, inwoners en andere stakeholders wordt verwerkt tot de
definitieve Woonvisie .

Voor de inzichtelijkheid wordt ook een infografic gemaakt, waarin op één pagina wordt weergegeven
waar de Woonvisie over gaat. De definitieve Woonviste zal bij gelijkblijvende planning voor besluitvorming
in juli 2021 aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Na vaststelling wordt ook een webversie van de
Woonvisie gemaakt.

Tot slot verzoeken we u om uw technische vragen graag zoveel mogelijk schriftelijk voorafgaand aan de
commissievergadering in te dienen

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van RidddÚerk

d/burgemeester
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mw. A. Attema

Bijlagen:
1. Concept Woonvisie Ridderkerk 2021 - 2026
2. Participatieboekje Woonvisie Ridderkerk 2021 - 2026


