
£ / R 0 0 S e T l d a a l Raadsmededeling 

Datum: 2 december 2014 Nr.: ^ ' 1 Q " ^ Q l L j 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Wethouder Theunis, E. Franken, S. Elseman, H.Smits, W. Wille en C. de Jong 
Onderwerp: Procesplanning woonagenda Roosendaal 

Inleiding 
Met de raadsmededeling van 24 juli jl. bent u op de hoogte gebracht van de inhoud van de door ons 
vastgestelde bestuursopdracht en het daarbij behorende interactief proces. Hierin wordt tevens aange
geven op welke wijze de rol van de raad vorm kan worden gegeven. Uiteraard is het aan de raad om te 
bepalen of dit de juiste wijze is en/of aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Nu met de nieuwe provinciale bevolkingsprognoses van 2014 de omvang van de bouwopgave voor de 
gemeente Roosendaal is bepaald tot 2030, weten we dat er een toevoeging aan de voorraad van 3940 
woningen gerealiseerd dient te worden. De uitbreiding van deze woningvoorraad zit vooral in de groei 
van het aantal huishoudens en dan specifiek de eenpersoonshuishoudens. 

De afgelopen paar jaar wordt er in de gemeente Roosendaal weinig gebouwd. De markt inclusief de 
woningcorporaties zijn onvoldoende in staat om deze opgave te realiseren. Een meer actieve rol van 
de lokale overheid is gewenst. Een gedegen kennis van de lokale woningmarkt en dan in het bijzonder 
de specifieke behoefte aan woningen is onontbeerlijk. 

Afgelopen zomer is in de gemeente Roosendaal een onderzoek gestart met een innovatief karakter. En 
op basis van interviews is de perceptie van verschillende marktpartijen en corporaties opgehaald. 
In het onderzoek staat de bestaande woningvoorraad centraal, de toekomstige knelpunten en de wo
ningbehoefte van de woningconsument. De basis wordt gevormd door de vraaggerichte woningmarkt 
en niet de aanbodgerichte. 

De vigerende Structuurvisie Roosendaal 2025 bepaalt dat er geen nieuwe stedelijke uitbreidingen meer 
komen. Dat betekent dat de ruimte voor het nieuwbouwprogramma woningen binnen de stedelijke con
tour moet worden gevonden. Hiermee komt de gemeente Roosendaal tegemoet aan de uitgangspun
ten van de ladder voor duurzame verstedelijking. De Roosendaalse grondpolitiek sluit hierbij aan. 

Met de resultaten van het onderzoek van Fakton/Smartagent kan een proces worden gestart waarin de 
partners, bewoners en gemeenteraad een actieve rol vervullen bij het formuleren van de aanpak van 
de problematiek van de woningmarkt. 

Doel 
Deze raadsmededeling is een tussenstap. We hebben de eerste stappen in ons proces doorlopen en 
willen u nu op de hoogte brengen van het vervolg in de procesplanning voor de komende maanden. 
Het gaat ons daarbij vooral op de wijze waarop het interactieve proces met uw raad en onze samenle
ving verder wordt vormgegeven. In dit proces wordt de raad de gelegenheid geboden om tijdens elke 
fase van het proces haar zienswijze te geven of anderszins. 

Informatie 
In het volgende proces willen wij van een gezamenlijke probleemherkening naar een gezamenlijk per
spectief gaan op het woondossier. We stellen daarbij een intensief interactief proces voor. We maken 
hierbij gebruik maken van "woontafels" om mensen en meningen bij elkaar te brengen. Ook maken we 
regelmatig gebruik van raadsmededelingen om uw raad optimaal te kunnen informeren. 

De eerste stap die wordt gezet is die van het vaststellen van de opgave. Is er sprake van een proble
matiek in de Roosendaalse samenleving?Hoe ervaren marktpartijen, corporaties en andere spelers op 
de woningmarkt de opgave voor Roosendaal? Vanuit een beknopte weergave van de resultaten van 
het woningmarktonderzoek moet er relatie worden gelegd met de provinciale cijfers. 
In de maand januari zal deze eerste stap worden gezet en wordt de gemeenteraad de mogelijkheid 
worden geboden om haar zienswijze hierop te geven. De resultaten van het woningmarktonderzoek 
vormen de basis voor het zetten van deze eerste stap in de woonagenda. In de commissie omgeving 
van 21 januari kan de raad aangeven of de volgende stappen in het proces gezet kunnen worden en/of 



aanpassingen noodzakelijk zijn. Voorziet het proces in de kaderstellende rol van de raad? 

Januari 
Week 3: Eerste Tafel 
Week 3: Raadsmededeling 
Week 4: Commissie Omgeving (21/1) 

De tweede stap gaat over de oplossingsmogelijkheden. Indien er sprake is van een woningbouwopga
ve dan moet er een verkenning plaatsvinden van de diverse mogelijkheden die er bestaan om deze 
opgave te kunnen realiseren. De marktpartijen zullen hier aan het woord komen als het gaat om de 
reikwijdte van hun mogelijkheden. Moet hier de rol van de gemeente veranderen en zoja wat houdt dit 
in? In de commissie omgeving van 4 maart kan de raad wederom besluiten tot aanpassingen in het 
proces. 

Februari/Maart 
Week 7: Raad (11/2) 
Week 9: Tweede Tafel 
Week 9: Raadsmededeling 
Week 10: Commissie Omgeving (4/3) 

De derde en laatste stap bereidt de besluitvorming voor. Helderheid in de opgave en de oplossingsmo
gelijkheden worden aangevuld met uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Hoe 
verhoudt de opgave zich tot de vitale wijken dorpen? Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in de 
bestaande woningvoorraad? Hoe passen bestaande woningbouwlocaties zoals bijvoorbeeld het Zand 
en Stadsoevers in dit verhaal? 

Maart/April 
Week 12: Derde Tafel 
Week 13: Thema-avond raad 
Week 15: Commissie Omgeving (8/4) 
Week 18: Raad (29/4) 

Programmering 
Nu de basis is gelegd met de besluitvorming op 29 april, breekt de volgende fase aan, die van verdere 
uitwerking van de Woonagenda en - programmering. Concretisering van plannen en projecten op het 
vlak van renovatie, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling is geboden. Daarin past onder andere een 
breed Wooncongres waarin gemeente en haar partners een aantal van de meer concrete plannen pre
senteren. Mei of juni is de maand waarop een dergelijk Wooncongres kan worden gehouden.. Daar
naast wordt de meer concrete Woonagenda en - programmering in samenwerking met de partners 
gecompleteerd, waarover na de zomer besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. 

Rol van de raad 
ln dit proces is er een actieve rol voor de raad voorzien. De raad wordt zoveel als mogelijk in de positie 
gebracht om informatie te vergaren maar ook om haar zienswijze kenbaar te maken. Bovenstaand is 
een voorstel voor een procesaanpak die uiteraard door de raad nog kan worden aangepast op basis 
van haar wensen. 

V e r v o l g (procedure) 
Zoals blijkt uit de procesplanning wordt u regelmatig met een raadsmedeling op de hoogte gebracht 
van de stand van zaken in het interactieve proces. 

Afsluiting 
Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 

Wethouder Wonen, 
Toine Theunis 


