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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 24 september 2015, 

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel tot vaststelling van de "Uitgangspuntennotitie 
sociale woningbouw" , gedateerd 17 april 2015, kenmerk 2015038696, en meer specifiek van de 
daarin genoemde uitgangspunten 1 tot en met 4 van de subsidieparagraaf. 

Mede in aanmerking genomen hebbend het raadbesluit van 30 april 2015, waarin deze raad onder 
meer vaststelt "(l)dat er in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond sprake is van onevenredige en 
onrechtvaardige effecten van schaarste op de woningmarkt". 

Constaterende dat in de gemeente Bloemendaal de mogelijkheden tot de bouw van sociale 
huurwoningen door de woningcorporaties zeer beperkt zijn, 

Constaterende voorts dat recent landelijke wetgeving is veranderd en dat het college in de notitie 
aangeeft dat nu onduidelijk is of er door corporaties nog wel kan worden gebouwd voor bijzondere 
doelgroepen, omdat deze zich nu moeten toeleggen op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en 
beheren van sociale huurwoningen, 

Van mening zijnde dat met name in de Bloemendaalse situatie het huisvestingsbeleid zoals bedoeld 
in de Woningwet 2015 en de Huisvestingswet 2015 het beste kan worden vormgegeven vanuit een 
volwaardig partnerschap van gemeente en woningcorporaties, ieder vanuit diens eigen 
verantwoordelijkheid in deze, 

Van mening zijnde voorts dat vooral de uitgangspunten 1 en 2 van de subsidieparagraaf voor de 
corporaties beperkend zijn voor wat betreft de realisering van hun eerder genoemde kerntaken, 

Amendeert het besluit als volgt: 

De uitgangspuntennotitie sociale woningbouw vast te stellen, met uitzondering van de 
uitgangspunten 1 en 2 in de alinea onder het kopje "uitgangspunten", op pagina 6 van de notitie, 
waarin de uitgangspunten met betrekking tot de toekomstige subsidiëring van sociale woningbouw 
staan verwoord. 
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