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INFORMERENDE RAADSBIJEENKOMST VOLKSHUISVESTING
Datum: 18 januari 2018
Tijd:
20:00 – 21:30 uur
Locatie: ‘t Hof Stenevate
INTRODUCTIE
In deze informatieve bijeenkomst Volkshuisvesting komen de volgende onderwerpen
aan bod.
Woningmarktonderzoek (R&B Wonen)
R&B Wonen heeft, samen met andere corporaties in het gebied West-Brabant, Tholen
en De Bevelanden, opdracht gegeven voor een uitgebreid onderzoek naar het
functioneren van de woningmarkt en toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek is
uitgevoerd door RIGO Research en Advies. Tijdens het eerste gedeelte van de
bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het gaat daarbij
om een actueel beeld van de woningmarkt, te verwachten ontwikkelingen op het gebied
van economie en demografie en de consequenties daarvan voor de omvang van de
sociale huurvoorraad. De geconstateerde woningmarktontwikkelingen zijn van invloed
op het woning(bouw)beleid van zowel woningcorporatie als gemeente.
Ondernemingsplan 2018 – 2022 (R&B Wonen)
R&B Wonen heeft onlangs een nieuw ondernemingsplan vastgesteld voor de periode
2018 – 2022. In het ondernemingsplan staan de strategische koers, doelen en keuzes
van de woningcorporatie beschreven. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst
wordt het ondernemingsplan toegelicht en wordt specifiek ingegaan op de voornemens
met betrekking tot de Borselse huurvoorraad.
Volkshuisvestelijke activiteiten 2018 (gemeente Borsele)
Tot slot wordt kort inzicht geboden op de gemeentelijke activiteiten op volkshuisvestelijk
gebied die het komende jaar worden voorzien.
AGENDA
19:45 – 20:00 Inloop
20:00 – 20:05 Opening door burgemeester Gerben Dijksterhuis, voorzitter
20:05 – 20:25 Presentatie woningmarktonderzoek door Erik Dutour Geerling, manager
Wonen bij R&B Wonen
20:25 – 20.40 Gelegenheid tot het stellen van vragen/gedachtewisseling
20:40 – 21:00 Presentatie Ondernemingsplan 2018 – 2022 door Peter Bevers,
directeur-bestuurder bij R&B Wonen
21:00 – 21:20 Gelegenheid tot het stellen van vragen/gedachtewisseling
21:20 – 21:30 Doorkijk naar de volkshuisvestelijke activiteiten van de gemeente in
2018 door Kees Weststrate, wethouder Volkshuisvesting
21:30
Afsluiting gedeelte Volkshuisvesting en vervolg raadsbijeenkomst met
een bijpraatsessie door de wethouders

