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Geachte heer/mevrouw, 

Gemeenten, corporaties en de Provincie Gelderland werken al jaren daadkrachtig samen aan het 
woonbeleid in de Achterhoek. In de Regionale Woonagenda maken we samen kwantitatieve en 
kwalitatieve afspraken. Dit gezamenlijke visiedocument zal het kader vormen voor de toekomstige 
uitvoering voor het thema Wonen in de Achterhoek. 

Wij zijn zeer tevreden met het proces en de gemaakte afspraken in de Achterhoek en hebben de 
Woonagenda daarom op 8 juli jl. vastgesteld. Ook de andere gemeenten en de woningcorporaties in 
de Achterhoek (verenigd in het ACO) hebben de Regionale Woonagenda het afgelopen jaar al 
vastgesteld. 

Gemeenten, corporaties en provincie hebben als partners een gezamenlijk belang om 
nu en in de toekomst te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de Achterhoek. Hiervoor is het 
nodig om de Woonagenda dit najaar nader te concretiseren in een uitvoeringsprogramma dat 
onderdeel zal gaan uitmaken van de Uitvoeringsagenda van de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020. 

Het college van B&W heeft uw raad gevraagd om de Regionale Woonagenda Achterhoek op 28 mei jl. 
vast te stellen. U heeft echter tijdens de raadsrotonde van 21 mei jl. besloten dit voorstel aan te 
houden. Om het ingezette proces zo snel mogelijk met alle partners te kunnen continueren vragen wij 
u het voorstel van het college van B&W betreffende vaststelling van de Regionale Woonagenda te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
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