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Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt

Advies

:

De raad middels, bijgevoegd raadsvoorstel, voorstellen :
1. De Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt gemeente Woudenberg 2022
vast te stellen;
2. De gewijzigde Doelgroepenverordening gemeente Woudenberg 2022
vast te stellen;
3. De verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw gemeente
Woudenberg 2022 vast te stellen.
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Inleiding
De woningmarkt is uit balans. De gemeente Woudenberg vindt het belangrijk om proactief aan
de slag te gaan met maatregelen die een mogelijke bijdragen kunnen leveren aan het meer in
balans brengen van de woningmarkt. In deze beleidsnotitie zijn concrete maatregelen
uitgewerkt die een belangrijke bijdrage kunnen hebben aan het meer in balans brengen van de
Woudenbergse woningmarkt.
Centrale vraag
Bent u bereid om in te stemmen met de beleidsnotitie ingrepen woningmarkt? Bent u
daarnaast bereid om in te stemmen met de gewijzigde doelgroepen verordening en stemt u in
met de verordening voor het vereveningsfonds sociale woningbouw Woudenberg?
Beoogd resultaat (wat)
Zie raadsvoorstel
Kader
Woonvisie 2019+, Oplegger 2020+ behorende bij de Woonvisie 2019+, Huisvestingswet,
Woningwet, Huisvestingsverordening, regionale afspraken, Toekomstvisie Woudenberg,
Structuurvisie en overig actueel beleid (bijv. van de Provincie Utrecht).
Argumenten
Zie raadsvoorstel
Duurzaamheid en Inclusie
Zie raadsvoorstel
Maatschappelijke participatie
Zie raadsvoorstel
Coronavirus
Zie raadsvoorstel
Beoogd resultaat (hoe)
Zie raadsvoorstel
Financiële consequenties
Zie raadsvoorstel
Financiële rechtmatigheid:
Zie raadsvoorstel
Aanpak/uitvoering
Zie raadsvoorstel
Conclusie
Wij stellen u voor om de beleidsnotitie ingrepen woningmarkt vast te stellen. Daarnaast stellen
wij u ook voor om de gewijzigde doelgroepen verordening en de verordening vereveningsfonds
sociale woningbouw Woudenberg vast te stellen.
Communicatie
Zie raadsvoorstel
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Bijlage(n)
- Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt gemeente Woudenberg 2022;
- Doelgroepenverordening gemeente Woudenberg 2022;
- Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw gemeente Woudenberg 2022;
- Raadsvoorstel beleidsnotitie ingrepen woningmarkt;
- Raadsbesluit beleidsnotitie ingrepen woningmarkt.
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