
Planning nieuwe Woonvisie 2020
BiJIage bij raadsvoorstel Speerpunten woonagenda 2019/2020 (reg nr. 8613506)

1. Naar een nieuwe Woonvisie
Het huidige woonbeleid is vastgelegd in de Nota Wonen 2012 en de Woonagenda 2017/2018. In 2019 
werken we toe naar een nieuwe (meerjarige) Woonvisie die in Ql/begin Q2 2020 vastgesteld meet 
gaan worden. Tot die tijd werken we op basis van de benoemde opgaven uit de Woonagenda 
2017/2018 en wordt ingezet op een aantal speerpunten voor 2019/2020.

2. Waarom een meerjarige Woonvisie?
De wens is om een meerjarige Woonvisie te formuleren omdat de processen op de woningmarkt over 
langere tijd lopen en het een aantal jaren duurt voordat een project van initiatief tot realisatie is 
gebracht. Bovendien vraagt een visie om een stevige onderbouwing en analyse. Zo wordt bijvoorbeeld 
eens in de vier jaar woonwensenonderzoek gehouden dat mede als basis dient van de visie.

Relatie met de omgevingsvisie
De Woonvisie zal ook een bouwsteen zijn voor de nieuwe omgevingsvisie. In de eerste plaats als 
input voor het koersdocument op het thema Wonen en Leven zoals ook benoemd in het in 2018 
vastgestelde bestuursakkoord. Bovendien zal na vaststelling de Woonvisie gebiedsgericht door 
vertaald worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan op wijk- en gebiedsniveau. In het 
participatieproces zal waar mogelijk in het traject gelijk op gelopen worden.

Relatie met prestatieafspraken
Verder vormt de Woonvisie de wettelijke basis voor het maken van nieuwe meerjarige afspraken met 
de corporaties en het SHP. Het huidige Sociaal Woonakkoord 2016-2020 loopt eind 2020 af en er is 
behoefte aan nieuwe (meerjaren) afspraken. Het traject om te komen tot een Woonvisie zal komende 
jaar ook op de bestuurlijke agenda van het Driepartijenoverleg (DPO) worden gezet.

3. Input voor de Woonvisie:

a. Onderzoek en analyse
Er zal een woningmarktanalyse uitgevoerd worden waarin we optimaal gebruik willen maken van de 
data waarover we beschikken. Ook wordt er in de eerste helft van 2019 (in regionaal verband) een 
(online) woonwensenonderzoek uitgezet dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd (het vorige 
onderzoek dateert van 2015). Dit jaar is de steekproef onder 14.000 huishoudens in de gemeente Den 
Bosch waardoor ook op het schaalniveau van woonmilieus uitspraken kunnen worden gedaan over 
verhuis- en woonwensen. Onder andere op basis van deze input willen we een totaalanalyse (ook per 
wijk) opstellen die als basis dient voor het gesprek met stakeholders en de basis voor een 
discussienotitie voor de Commissie Omgeving van de raad.

b. Interactief participatieproces
We willen in 2019 een interactief en creatief aangaan met belanghebbenden in de gemeente om te 
komen tot een nieuwe Woonvisie (onder de noemer van #samen). We betrekken hierbij 
(georganiseerde) bewoners, corporaties, bouwers, makelaars, zorgpartijen, etc.. Er zal een gericht 
groepsgesprek met deelnemers aan het woonwensenonderzoek voor de zomer. Het doel van dit 
gesprek is het kwalitatief duiden van de kwantitatieve informatie uit het woonwensenonderzoek. 
Verder wordt gedacht aan het organiseren van een grotere interactieve bijeenkomst voor 
belanghebbenden die straks ook samen met de gemeente uitvoering moeten geven aan de 
Woonvisie. Hiervoor zullen ook de leden van de gemeenteraad voor worden uitgenodigd. Zoals 
vastgelegd in het Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie (11 december 2018, reg nr. 8426254) is 
aangegeven dat in Q2/Q3 het gesprek met stakeholders wordt vormgegeven over de koers van de 
Omgevingsvisie. Een van hoofdthema’s binnen de omgevingsvisie is “Wonen en Leven”. Door in het 
traject van Woonvisie en Omgevingsvisie samen op te trekken willen we een brede bijeenkomst
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organiseren om zo te komen tot een goede integrale Woonvisie die ook meteen een bouwsteen is 
voor de koers van de Omgevingsvisie. Bovendien is het effectief dit gezamenlijk te doen om daarmee 
te voorkomen dat belanghebbenden overvraagd worden. Het proces van de Woonvisie handelt 
daarmee ook in de geest van de Omgevingsvisie.

c. Discussienotitie Commissie Omgeving
Op basis van de woningmarkanalyse, het woonwensenonderzoek en het participatieproces wordt 
vervolgens een discussienotitie uitgewerkt die in het najaar van 2019 aan de Commissie Omgeving 
wordt voorgelegd. Hierin wordt een nadere richting gevraagd om te komen tot definitief beleid voor de 
Woonvisie.

4. Vaststellen van de Woonvisie
Op basis van de input uit onderzoek en analyse, het participatieproces en de discussie in de 
Commissie Omgeving wordt de nieuwe meerjarige Woonvisie, met bijbehorende uitvoeringsagenda, 
opgesteld die in Q1 2020/begin Q2 wordt aangeboden (afhankelijk van raadsplanning 2020). 
Daarnaast krijgt de verdere uitwerking van het thema Wonen en Leven nadere uitwerking in de 
Omgevingsvisie die op een later moment aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

5. De stappen nogmaals op een rij
Voortgangsrapportage Woonagenda
Woningmarktanalyse en woonwensenonderzoek
Groepsgesprek deelnemers woonwensenonderzoek
Bijeenkomst belanghebbenden
Discussienotitie Commissie Omgeving
Besluitvorming College-Raad
Borging Woonvisie in omgevingsvisie-omgevingsplan

01 2019 
01 -03 2019 
zomer 2019 
September 2019 
04 2019
Ql/begin 02 2020 
2020 en 2021
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