
 

 

 

Amendement Startnotitie Woonvisie 
Beleid doelgroepen in Woonvisie 

 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 september 2019, 

 
Overwegende dat: 

1. De startnotitie Woonvisie 2020 – 2026 kader meegeeft voor de opstelling van de 
Woonvisie. 

2. In de startnotitie de wenselijkheid van beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, 
beschermd wonen, studenten en woonwagenbewoners wordt onderkend. 

3. Vooralsnog wordt afgezien van opname van beleid voor de huisvesting van deze 
doelgroepen en vanwege de langere doorlooptijd voor de formulering van beleid voor 
deze ook in Rheden te huisvesten categorieën. 

4. De Woonvisie wel het instrument is om voor de categorieën (sub-)beleid te formuleren 
en vast te leggen om reden dat (sub-)beleid voor die doelgroepen elkaar en het totaal 
van beleid beïnvloeden. 

  
 
Besluit de zinsnede op blz. 7 onder Evenwicht binnen doelgroepen (arbeidsmigranten, 
studenten, woonwagenbewoners, beschermd wonen e.a.) welke luidt: 
 

“Er zijn een aantal doelgroepen waarop afzonderlijk beleid gewenst is. De doelgroepen die op 
het moment in beeld zijn voor een afzonderlijk beleid zijn: arbeidsmigranten, studenten, 
woonwagenbewoners en beschermd wonen. Ons voorstel is om deze doelgroepen op te 
nemen in de woonvisie zodra het afzonderlijk beleid is vastgesteld. Gedurende de looptijd van 
de woonvisie kunnen er nieuwe doelgroepen naar voren komen waarop beleid gewenst is. Het 
beleid op deze doelgroepen zal binnen de kaders van de woonvisie worden geformuleerd en 
zodra vastgesteld integraal deel uitmaken van ons woonbeleid.” 

 
Te wijzigen in: 
 

“Er is een aantal doelgroepen waarop integrale visie gewenst is. De doelgroepen die op dit 
moment in beeld zijn voor een afzonderlijke plaats in de woonvisie zijn: arbeidsmigranten, 
beschermd wonen, studenten en woonwagenbewoners. Het beleid voor deze doelgroepen 
wordt opgenomen in de woonvisie zodra vastgesteld.  
Gedurende de looptijd van de woonvisie kunnen er nieuwe doelgroepen naar voren komen 
waarop beleid gewenst is. Het beleid op deze doelgroepen zal dan binnen de kaders van de 
woonvisie worden geformuleerd en zodra vastgesteld integraal deel uitmaken van ons 
woonbeleid.” 
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