Amendement Woonvisie
De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeeJI op ~pril 2020
inzake het Raadsvoorstel Vaststellen woonvisie 2020-2024 Aangenaam wonen in
Bergen op Zoom.
overwegende dat:
•

Bergen op Zoom een woonvisie 2020-2024 Aangenaam wonen in Bergen op
Zoom wenst vast te stellen;

•

in de leeftijdsgroep tot 30 jaar meer personen vertrekken dan zich vestigen;

•

de vestiging van deze leeftijdsgroep van belang is om de volgende redenen:
o

Behoud van (regionale) voorzieningen op het gebied van onderwijs,
leisure, cultuur en retail;

o

Bieden van tegendruk tegenover impactvolle trends als vergrijzing en

o

Vitaal houden van het bedrijfs- en verenigingsleven;

de alsmaar oplopende gemeentelijke schuldenlast;
o

Behoud van denk-, ontwikkel- en innovatiekracht, wat van onmisbare
waarde is in de huidige netwerk- en informatiesamenleving.

•

wanneer het woningbestand op basis van demografische prognoses wordt
uitgebreid, er onvoldoende woningaanbod voor deze leeftijdsgroep
gerealiseerd zal worden;

•

wanneer het aanbod wordt afgestemd op deze leeftijdsgroep zal/kan de
vraag worden aangewakkerd, waardoor het aantal vestigers zal toenemen.

•

ln het concept-besluit als ambitie a is opgenomen:
Bergen op Zoom wil ruimte bieden aan alle bevolkmgsgroepen.We kijken
daarom naar de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en
zetten deze af tegen de huidige situatie.

•

Wij het van belang vinden deze ambitie aan te vullen met betrekking tot de
bouw van woningen voor huishoudens in de leeftijdsgroep 15-45 jaar.

Besluit om aan het concept besluit ambitie a als volgt te wijzigen:
a. Bergen op Zoom wil ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen. We kijken
daarom naar de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en
zetten deze af tegen de huidige situatie. Met betrekking tot de bouw van
woningen voor huishoudens in de leeftijdsgroep 15-45 jaar doen we een
contra-demografische inspanning. Dit om onze gemeente extra aantrekkelijk
te maken voor deze doelgroep en daarmee het economische draagvlak van
onze voorzieningen te vergroten.
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