
Geacht College, 

 

Ondanks het feit dat er op korte termijn een aantal bouwprojecten van start gaan in Dinkelland maken we 

ons als Dinkellandse VVD toch grote zorgen over het woningtekort onder met name starters. Vooral de 

duur van het proces van bestemmingsplanwijziging tot kaveluitgifte baart ons zorgen. Spikkert 3 in 

Weerselo is hier een actueel voorbeeld van. Daar hebben we als Dinkellandse VVD ook de nodige 

aandacht voor gevraagd in het verleden.  

 

Daarnaast wordt er binnen het College vaak gesproken over een zogenaamd wooncontingent, terwijl er in 

onze ogen geen wooncontingent is als je de eigen woonbehoefte maar in kaart kunt brengen als 

gemeente. Dat is meerdere malen bevestigd door de Provincie Overijssel. We zien dat er bij de uitgifte 

van nieuwbouwkavels in Dinkelland ook vaak mensen van buiten Dinkelland in aanmerking komen voor 

kavels. Deze mensen zijn uiteraard van harte welkom om in onze mooie gemeente te komen wonen en 

werken. We vragen ons echter wel af in hoeverre dit meegenomen is in de berekeningen van de eigen 

woonbehoefte en of dit ten koste gaat van de kansen van onze starters. Met andere woorden: we denken 

dat er een discrepantie is tussen de in kaart gebrachte eigen woonbehoefte en de daadwerkelijke 

woonbehoefte. De daadwerkelijke woonbehoefte is in onze ogen groter, mede door de komst van 

mensen buiten Dinkelland. Vanuit de doelgroep starters krijgen we als Dinkellandse VVD hier regelmatig 

vragen over. Vandaar dat we de volgende schriftelijke vragen hebben. 

 

1) In hoeverre is er in de gemeente Dinkelland sprake van een zogenaamd wooncontingent? 

 

2) Onderschrijft het College de zorgen van de starters in Dinkelland? 

 

3) In hoeverre is het (achteraf gezien) volgens het College een goed idee geweest om het inschrijven voor 

kavels in Dinkelland af te schaffen? Ziet het College in de huidige situatie mogelijkheden om eigen 

inwoners meer toekomstperspectief te geven op een kavel met de open inschrijving? 

 

4) Aan welke knoppen kunnen het College en de Raad draaien om de duur van het proces van 

bestemmingsplanwijziging tot kaveluitgifte te verkorten? Welke lessen zijn er geleerd uit het verleden? 

Wat kan het College doen om inwoners beter op de hoogte te houden van het proces van 

bestemmingsplanwijziging tot kaveluitgifte? Zijn er  volgens het College mogelijkheden om de inschrijving 

voor een kavel in eerste instantie voor een korte periode van bijvoorbeeld één maand open te stellen 

voor vooraf gemelde geïnteresseerde starters uit Dinkelland? 

 

5) Hoeveel initiatieven voor inbreidingslocaties zijn er na het vaststellen van de nota inbreidingslocaties 

bij de gemeente Dinkelland binnengekomen? Hoeveel plannen daarvan zijn er a) inmiddels gerealiseerd, 

b) nog in uitvoering, c) nog in procedure en d) liggen er nog op de spreekwoordelijke plank om nog in 

behandeling te worden genomen? Hoeveel van deze initiatieven worden niet in behandeling genomen? 

 

6) In hoeverre bestaat er een mogelijkheid voor het organiseren van een raadsbijeenkomst waarbij 

starters hun zorgen kenbaar kunnen maken aan het College en de Raad? 

 


