Programma informatieve raadsbijeenkomst 9 december 2020

Op woensdag 9 december 2020 is er een informatieve bijeenkomst voor
de gemeenteraad.
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden en college vergaderen vanuit huis
en zijn digitaal met elkaar verbonden. De bijeenkomst is live te volgen via
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken.
Er is geen fysieke publieke tribune.
Voorzitter: M. Boumans, griffier: R. Janssens
19.30 – 21.00 uur

Inventarisatie vraag en aanbod wonen en zorg

Programma:
- Introductie door Frans Langeveld
- Toelichting rapport IJkpunten wonen en zorg gemeente Doetinchem door
Henk Nouws
- Doorvertaling monitor en rapport naar vraag/aanbod situatie in Doetinchem
door Caroline Wendel, projectleider Aan de slag met wonen en zorg
- Doorkijk vervolg in samenspraak met Frans Langeveld en Ingrid Lambregts
Toelichting
In de door de gemeenteraad vastgestelde Woningbouwstrategie 2019 werd
geconstateerd dat er onvoldoende inzicht is in de vraag en aanbod van
zorgwoningen. Het college heeft het aanbod van zorgwoningen in beeld
gebracht en deze gerelateerd aan de verwachte vraag. Dit met als doel
weloverwogen te kunnen besluiten over nieuwe bouwinitiatieven voor
zorgwoningen.
Vraag en aanbod van zorgwoningen is in beeld gebracht met de Monitor wonen
en zorg 2020 en het rapport IJkpunten wonen en zorg gemeente Doetinchem.
Het doel van deze informatieve behandeling is dat raadsleden zich een beeld
kunnen vormen van de onderliggende cijfers en informatie in de monitor en het
onderzoek.
Vervolg
Het college heeft aan de hand van de monitor en het rapport conclusies
getrokken over de vraag en aanbod van zorgwoningen in de gemeente.
Deze conclusies zijn verwoord in het raadsvoorstel Vraag en aanbod wonen en
zorg dat op de agenda komt van de beeldvormende raad van 14 januari 2021.
Het is de bedoeling dat de gemeente de uitkomsten van de monitor en het
rapport gebruikt voor het beoordelen van initiatieven op het terrein van wonen
en zorg.

