Begrotingsbehandeling 2019

Motie Nieuw te bouwen woningen

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 31 oktober 2018;
constaterende dat:
-

bij de presentatie ‘actualisatie nota wonen’ in de raadsontmoeting van 4 juli 2018 is aangegeven
is, dat de woonbehoeften de afgelopen jaren zijn veranderd;

-

op bladzijde 48 van de begroting 2019 wordt aangegeven dat er een nieuwe Nota Wonen wordt
opgesteld waarmee “ wij een basis hebben voor ondersteuning bij de uitvoering op het gebied van
wonen en een praktische basis voor beleidsuitvoering. Daarnaast wordt er een relatie gelegd met
relevante beleidsterreinen, zodat de nota een bijdrage levert aan de integraliteit van het
gemeentelijke beleid.”
En ook dat: “Wij gaan stimuleren dat de woningen die momenteel gepland staan zo snel
mogelijk worden gerealiseerd. De nu beschikbare locaties gaan we in consultatie met de
inwoners en stakeholders invullen;”

overwegende dat:
-

-

-

de raad de signalen, die afgegeven zijn bij de presentatie ‘actualisatie nota wonen’ in de
raadsontmoeting van 4 juli 2018, heeft begrepen en daar heel duidelijk op wil kunnen anticiperen
zonder dat er al een nieuwe Nota Wonen is vastgesteld;
nieuwe ontwikkelingen en de huidige economische situatie kansen bieden om binnen de
gemeente te komen tot een kwalitatief goed afgewogen woningbouwprogramma;
door de contacten die het college heeft met (project)ontwikkelaars bij de projecten Moviera
(Oosterbeek), Don Bosco / Groeneweg / Terrein Kranen (Renkum), de gemeenteraad op
achterstand dreigt te komen;
het college de raad heeft uitgenodigd voor een interne raadsontmoeting met als onderwerp de
stand van zaken nieuwe Nota Wonen en de resultaten van de kernenanalyse;

draagt het college op:
met betrekking tot het woningbouwprogramma in de periode tot en met de vaststelling van de
nieuwe nota wonen geen besluiten te nemen die onomkeerbaar zijn zonder de raad hierover
vooraf te consulteren
roept het college op met betrekking tot het woningbouwprogramma in de periode tot de vaststelling
van de nieuwe nota wonen geen besluiten te nemen waarbij de gemeente zich verbindt aan
marktpartijen of woningbouwprogramma’s zonder de raad hierover vooraf te consulteren en gaat over
tot de orde van de dag.
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De PRD motie Nieuw te bouwen woningen met het nieuwe dictum wordt unaniem
aangenomen (23 stemmen voor).

