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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake sociale woningbouw

Constaterende dat:

de woningmarkt voor huurwoningen volledig op slot zit;
er te weinig sociale woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep;
er geen gereguleerde huurwoningen zijn voor het middensegment (huurwoningen net boven 
de huurgrens tot ong. C 950,- per maand);
doorstroming vanuit een sociale woning, bij het stijgen van het inkomen, derhalve nagenoeg 
onmogelijk is, waardoor huurders noodgedwongen in hun sociale huurwoning moeten 
blijven zitten;
er te weinig betaalbare seniorenwoningen beschikbaar zijn voor de doelgroep; 
doorstroming vanuit een gezinshuurwoning naar een seniorenwoning derhalve nagenoeg 
onmogelijk is;

Van mening zijnde dat:

iedere inwoner van Nederland wooncarrière moet kunnen maken; 
de overheid zijn verantwoordelijkheid moet hernemen voor (fatsoenlijke en 
betaalbare)huisvesting van haar burgers;
er in Nederland voldoende sociale woningen zijn voor de doelgroep;
het bouwen van meer sociale woningen de doorstroming op de woningmarkt niet
bevorderd;
een gemeentelijke woonvisie niet gebaseerd moet zijn op ideologische percentages voor de 
diverse woningsegmenten bij bouwprojecten maar op concrete noodzakelijkheid; 
de woonvisie en de bouwverordening van de gemeente Bloemendaal geen aansluiting heeft 
bij de huidige vraag naar woningen;

Overwegende dat:

we de komende tijd voor diverse bestemmingsplanwijzigingen staan voor grote 
bouwprojecten;
we nu een voorschot kunnen nemen op een nieuwe woonvisie;

Verzoekt het college:

in samenwerking met de wooncorporaties een inventarisatie te maken van het aantal 
'scheefwoners in de gemeente Bloemendaal;
de huidige wachtlijst voor sociale woningbouw in kaart te brengen. Hierbij willen wij een 
percentage wachtenden uit de gemeente Bloemendaal en wachtenden van elders, leeftijden 
en woonsituatie;
in samenwerking met de wooncorporaties en projectontwikkelaars een segment woningen 
te benoemen en te laten bouwen van net boven de huurgrens tot eenĥuur van C 950,- in de 
maand, zowel voor doorstromers als voor senioren;
Een puntensysteem te ontwikkelen voor dit segment woningen, zodat de huren niet 
exorbitant kunnen gaan stijgen in de toekomst;
Deze woningen in beginsel te bestemmen voor ingezetenen uit de gemeente Bloemendaal; 
De bouwverordening waarbij er 1/3 sociaal, 1/3 midden en 1/3 huur gebouwd dient te 
worden per direct los te laten.

en gaat over tot de orde van de dag.
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