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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de woonagenda Twente 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met de woonagenda als gezamenlijk kompas voor 
de woningmarkt in de regio en de ondertekening hiervan door de portefeuillehouder wonen. 
 
Toelichting 
In 2016 zijn de regionale woonafspraken ondertekend. Deze woonafspraken hadden een geldigheidsduur 
van 5 jaar. Om te komen tot nieuwe woonafspraken is in samenwerking tussen provincie, twentse 
gemeenten WoonTwente een woonagenda opgesteld. In deze woonagenda worden de prioriteiten op de 
twentse woningmarkt geschetst. Benoemd wordt dat de woonagenda het kompas is van gemeenten en 
provincie op de woningmarkt, waar werken we met elkaar naar toe en op welke manier gaan we daarin 
samenwerken. Er wordt in de woonagenda een slag gemaakt van sturen op aantallen naar sturen en 
verleiden op kwaliteit en toegankelijkheid. Belangrijk instrumentarium is de onderbouwing van de lokale 
behoefte in het gemeentelijk woonbeleid. Daarboven op wordt gezamenlijk gekeken waar de bovenlokale 
vraag zal moeten landen. 
Binnenkort zal ook de gemeentelijke woonvisie 2021 - 2025 aan de gemeenteraad voor vaststelling worden 
voorgelegd. In deze visie zal onderbouwd worden hoeveel woningen de gemeente Dinkelland dient te 
bouwen in de komende 10 jaar om te voorzien in de vraag naar woningen in de gemeente. In deze visie zal 
het woningbouwprogramma voor de komende 5 (en de daarop volgende 5)jaar worden onderbouwd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
 

   

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


