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Motie vreemd aan de orde van de dag: geen verkoop 'eigen woningen' door gemeente Bloemendaal
Van: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 december 2020
Overwegende dat:
» Er grote behoefte is aan sociale huurwoningen*;
» De gemeente staat voor een vanuit het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van
statushouders; echter, in 2020 is de taakstelling niet volledig gerealiseerd en realisatie voor 2021
is niet mogelijk zonder het creëren van extra aanbod;
» De provincie die toezicht houdt op de uitvoering van deze taakstelling, de achterstand heeft
opgemerkt en Bloemendaal heeft gevraagd om per direct over te gaan tot acties om de
opgelegde taakstelling te realiseren;
» De gemeente huurwoningen in eigendom heeft welke op grond van een besluit dat op 19
december 1996 is genomen door de gemeenteraad, worden verkocht bij het vrijkomen van deze
woningen;
m Het niet verkopen van vrijgekomen huurwoningen en ander vastgoed kansen biedt om deze
geschikt te maken voor verhuur in de sociale huursector dan wel te behouden voor de sociale
verhuur;
« Diverse andere gemeenten hebben besloten de eigen woningvoorraad niet te laten inkrimpen
door verkoop;

Besluit:
Vastgoed dat wordt verhuurd en eigendom is van de gemeente, wordt m.i.v. 1-1-2021 alleen
verkocht aan een woningbouwcorporatie opdat dit vastgoed geschikt blijft dan wel geschikt
wordt gemaakt voor verhuur in de sociale huursector;
Indíén het college toch wil overgaan tot verkoop, zal daarvoor eerst toestemming aan de
gemeenteraad moeten worden gevraagd;
Op basis hiervan zal het besluit van 19 december 1996 over de verkoop van gemeentelijke
huurwoningen vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
namens Hart voor Bloemendaal
M. Roos

GroenLinks
S. Van Vliet

* SocialeJuwWSnĩngen zijn goedkopere huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken
om een woning te huren in de vrije sector. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Om ín
aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet een huurder aan bepaalde voorwaarden voldoen.
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