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Dit voorstel gaat over de actualisatie Verordening sociale woningbouw

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019

bes LU-Ltĩ

1. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 vast te stellen.
2. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 12 december 2019

de voorzitter de griffier,
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Voorgesteld besluit

1. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 vast te stellen.
2. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 in te trekken.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Uw raad heeft op 31 januari 2019 de Woonvisie 2018-2022 vastgesteld. Hiermee heeft uw raad het 
college opgedragen de aanzet die in de Woonvisie is gemaakt te verwerken in een geactualiseerde 
verordening sociale woningbouw. Met het aanpassen van het hoofdstuk over de afkoopsom heeft 
het college uitvoering aan deze opdracht gegeven. Hieruit vloeit eveneens de aanpassing voor de 
subsidieverstrekking.

Beoogd effect
Met het vaststellen van de Woonvisie heeft de gemeenteraad beoogd om meer sociale woningbouw 
te realiseren binnen de gemeente. Om het onaantrekkelijker te maken om sociale woningbouw af 
te kopen, heeft de raad opdracht gegeven te onderzoeken wat een realistisch bedrag is voor de 
afkoop.

Politieke keuzeruimte
Afkoopbedrag
Met de vaststelling van de verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 heeft uw raad 
besloten om afkoop van sociale woningbouw onder in de verordening opgenomen voorwaarden 
mogelijk te maken. Het afkoopbedrag bedroeg 030.000,- per sociale huurwoning.

Het college heeft op basis van Rapport herijken afkoopsom sociale woningbouw Bloemendaal (zie 
bijlage corsa 2019006982) dit bedrag, van 030.000,-, los gelaten en is tot onderstaand voorstel 
gekomen.
Met het nu voorliggende voorstel wordt er onderscheid gemaakt in locatie en type woning, dat 
gerealiseerd wordt.
Met name voor een locatie in de noordelijke kernen Bloemendaal. Overveen en Aerdenhout zal bij 
ontwikkeling van eengezinswoningen er sprake zijn van een forse toename. Om die reden wordt er 
een ingroeimodel van drie jaar voorgesteld.

Locatie Type woning Afkoopsom
2019

Afkoopsom
2020

Afkoopsom
2021

Afkoopsom 
2022 en later

BOA EGW 030.000,- 090.000,- 0120.000,- 0140.000,-
BOA MGW 030.000,- 060.000,- 0 70.000,- 0 80.000,-
BV EGW 030.000,- 050.000,- 0 60.000,- 0 70.000,-
BV MGW 030.000,- 030.000,- 0 30.000,- O 30.000,-

Subsidiemogelijkheid
Om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren heeft de gemeente het vereveningsfonds. 
Hieruit kan onder voorwaarden subsidie verstrekt worden aan (in Bloemendaal toegelaten) 
woningbouwcorporaties.
Het college heeft de subsidie bedragen en voorwaarden eveneens aangepast en verwerkt in 
onderstaand schema.

1 BOA staat voor de kernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout 
BV staat voor de kernen Bennebroek en Vogelenzang 
EGW staat voor EenGezinsWoning 
MGW staat voor MeerGezinsWoning
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Grondaankoop2 Bedrag per woning
BAO EGW C55.000,-
BAO MGW C44.000,-
BV EGW C38.500,-
BV MGW C30.000,-

Toename zonder grond3 EGW 07.000,- per woning
MGW CIO.000,- per woning

Gedachtegang
Argumenten
De behoefte aan sociale huurwoningen neemt toe. Vanuit het Rijk krijgt de gemeente een steeds 
groter wordende taakstelling voor het huisvesten van inwoners die aangewezen zijn op een sociale 
huurwoning. Om die reden wordt ook voorgesteld het bedrag (fors) naar boven bij te stellen. 
Waarmee getracht wordt om de afkoop van sociale woningbouw minder aantrekkelijk te maken.
De volgende artikelen wijzigen:

Artikel 7
De overdracht van sociale huurwoningen aan een marktpartij is actueel. In de Verordening Sociale 
woningbouw Bloemendaal 2016 waren geen aanvullende eisen opgenomen waar aan een 
marktpartij zich dient te houden als er geen verzoek voor subsidie werd ingediend op basis van 
artikel 18.
In artikel 7.d. is opgenomen dat een marktpartij aan (bijna) dezelfde eisen wordt gehouden als een 
toegelaten woningbouwcorporatie. Een marktpartij dient op dezelfde manier de woningen aan te 
bieden en urgenten en andere doelgroepen toe te laten. En mag, ook zonder subsidie, de woningen 
niet binnen 20 jaar uitponden.

Artikel 11
De verschillen tussen de vijf kernen van de gemeente Bloemendaal zijn groot. De waarde van de 
gronden verschilt per kern, de verdeling van particuliere bezit en sociaal verschillen eveneens. Om 
deze reden heeft het college het voorstel gemaakt om een differentiatie van afkoopsom door te 
voeren.
Naast een differentiatie op basis van locatie wordt er ook een differentiatie voorgesteld op de 
afkoopsom van woningtype. De grondwaarde onder een eengezinswoning is hoger dan de 
grondwaarde van een meergezinswoning. Door gebruik te maken van deze twee differentiaties is 
het college van mening dat het niet realiseren van sociale huurwoningen binnen de diverse kernen 
eerlijk wordt ontmoedigd.

Artikel 14 en 15
Binnen de gemeentegrenzen van Bloemendaal is beperkt ruimte om te ontwikkelen. Het huidige 
corporatiebezit is op bepaalde locaties gedateerd. In dit soort gevallen kan het wenselijk zijn om de 
bestaande woningen te slopen en meer kwalitatief betere woningen terug te bouwen. De grond is 
dan al in het bezit van de woningbouwcorporatie. Met artikel 14.b wordt mogelijk gemaakt om in 
die gevallen ook subsidie te verstrekken.

2 Op basis van het rapport: Staat van de Volkshuisvesting jaarrapport 2019
3 Bedrag grondaankoop op basis van het rapport: Monitor nieuwbouw sociale 
huurwoningen 2019, www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
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Artikel 18
De termijn, na verkrijgen van subsidie, waarin woningen beschikbaar moeten blijven voor de 
sociale huur blijft 50 jaar. Daarnaast is het naar rato terugbetalen van subsidie bij eerder 
uitponden geschrapt.
Het is voor woningbouwcorporaties wel mogelijk om, na instemming van uw raad, boetevrij onder 
voorwaarden uit te ponden na 30 jaar wanneer dit de ontwikkeling van sociale woningbouw ten 
goede komt.

Kanttekeningen
Vanuit het college is het een bewuste keuze om het algemeen benoemen van "sociale woningbouw" 
een onderscheid te maken tussen locatie en woningtypologie die wordt gerealiseerd. Wanneer er 
wordt besloten deze verdeling niet door te voeren is de kans dat de spreiding van sociale 
woningbouw over de gemeenten eerlijker wordt, kleiner.

Overwegingen van het college
Het college heeft met het vaststellen van de woonvisie een voorschot genomen op het 
terugdringen van de tekorten aan de sociale woningvoorraad. Met de voorstellen die het college 
doet in deze verordening is het college van mening dat de afkoop ontmoedigd zal worden. Door 
eveneens de voorwaarden voor de subsidie aan te passen en ook subsidie voor het realiseren van 
woningen als de grond reeds in het bezit is van de woningbouwcorporatie, is het college van 
mening dat er een positieve impuls zal zijn voor het ontwikkelen van sociale huurwoningen.

Middelen
Financiële middelen
Het vereveningsfonds sociale woningbouw is in 2015 ingesteld. Op dit moment bedraagt het saldo 
van het verveningsfonds, Cl.300.894,69. (saldo oktober 2019).
Het vereveningsfonds wordt gevoed door de afkoopsommen die ontwikkelende partijen betalen als 
zij het verplichte aandeel sociale huurwoningen in een project willen afkopen.

De stortingen (afkoopsommen) en onttrekkingen (subsidies) komen via een collegebesluit in het 
vereveningsfonds terecht.

Personele middelen
Voor het uitvoeren van de subsidieregeling uit de verordening sociale woningbouw zijn geen extra 
personele middelen nodig.

Organisatorische middelen
Voor het uitvoeren van de subsidieregeling uit de verordening sociale woningbouw zijn geen 
organisatorische aanpassingen nodig.

Participatie
Belanghebbenden bij de verordening sociale woningbouw zijn ontwikkelende partijen en dan met 
name de woningbouwcorporaties.
Het college heeft Pré Wonen en Brederode Wonen in 2018 geïnformeerd en betrokken bij het 
opstellen van de Woonvisie 2018-2022. Tevens heeft het college Pré Wonen en Brederode Wonen 
geconsulteerd over de uitgangspunten ten aanzien van de afkoopregeling en subsidiering van de 
sociale huurwoningen zoals vastgelegd in de verordening.

Communicatie
Als uw raad instemt met de actualisatie van de verordening sociale woningbouw, zal het college 
een persbericht opstellen, zodat lokale media worden geïnformeerd over de actualisatie. Tevens zal 
het college de lokale corporaties informeren over de actualisatie van de verordening sociale 
woningbouw.
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Samenwerking (Heemstede)
In de gemeente Heemstede is de verordening sociale woningbouw Bloemendaal niet van kracht. De 
gemeente Heemstede is om deze reden dan ook niet geconsulteerd over de nu voorliggende 
verordening.

Vervolgproces/evaluatie
Als uw raad instemt met de actualisatie van de Verordening Sociale Woningbouw, wordt deze op 19 
december 2019 gepubliceerd op de gemeentewebsite. De verordening treedt dan op 20 december 
2019, een dag na de publicatie, in werking.

De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 is een algemeen verbindend voorschrift. 
Tegen een algemeen verbindend voorschrift kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Bijlagen
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit:

1. Verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 (2019006175)

Achterliggende documenten
De volgende documenten geven extra informatie over het onderwerp en het besluit:

1. Verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 (2016033100)
2. Rapport herijken afkoopsom sociale woningbouw Bloemendaal (2019006982)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


