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Geachte Geachte leden van de ASD,

Hartelijk dank voor uw advies ten aanzien van wonen en zorg. Wij zullen uw advies 
meenemen bij het opstellen van de woonzorgvisie, een traject dat wij de komende 
periode zullen doorlopen. Wij zullen uw advies dan ook integraal toesturen aan het 
bureau dat voor ons deze visie opstelt.

In reactie op uw advies willen wij graag verwijzen naar ons interessante en 
constructieve gesprek op 21 juli 2022. Veel van uw analyses en suggesties in het 
advies hebben wij destijds al uitgebreid besproken. Wij refereren hierbij aan zaken als 
prognoses, doorstroming, beschikbare sturingsinstrumenten voor een lokale overheid 
op het gebied van wonen, de acties die wij al inzetten om te versnellen (waaronder ook 
expertise van buiten de gemeente), maar zeker ook de zaken waarop een lokale 
overheid geen invloed heeft bij het doorlopen van een woningbouwproces, de 
inhoudelijke beleidskeuzes die al zijn gemaakt in het Programma Wonen en de effecten 
die dat heeft op woningbouwprogramma's van de diverse doorgesproken projecten, et 
cetera. Wij gaan hier in deze brief dan ook niet nogmaals op in.

Tot slot: tijdens het proces om te komen tot een woonzorgvisie zullen wij ook nog een 
keer bij uw raad om input vragen. Daarnaast willen wij u uitnodigen 1 of 2 leden af te 
vaardigen voor de klankbordgroep (beperkt aantal bijeenkomsten).
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