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Amendement

ļ

Bloemendaal

Van:
Raadsvergadering:

31 januari 2019

Raadsvoorstel:

Woonvisie 2018-2022

Corsanr Raadsvoorstel:

2018015412

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 31 januari 2019.
Kennisgenomen hebbende van de woonvisie 2018-2022 met Corsanummer 2018015412;

Constaterende dat:
- Bloemendaal belang heeft bij heeft een breed gedragen Woonvisie wordt vastgesteld;
- De Woonvisie 2018-2022 een zeer gedetailleerd kader geeft voor de nieuw aan te nemen
Verordening waarvoor geldt dat de uitwerking nog dient te worden onderzocht.
Overwegende dat:
- Sociale woningbouw nader dient te worden verankerd in de verordening volgend op de
Woonvisie.
- Bloemendaal voor een aanscherping staat voor het aantal sociale huurwoningen bij kleine
projecten.
- De keuze hoe dit precies in te kaderen nader onderzocht dient te worden.
Besluit:
In paragraaf 1.3.5 op pagina 7 van de Woonvisie 2018-2022, de tekst als volgt aan te
passen:
Huidige tekst:

» Afkoop blijft mogelijk bij plannen tot 15 woningen (nu nog 18).
* Bij afkoop is het uitgangspunt dat er in plaats van 330Zo sociale woningbouw, 4007o (van de
totale 100o7o) midden-duur (huur of koop) wordt gebouwd waarbij het prijssegment van
middenduur voor een langere periode wordt geborgd.
» De hoogte van de afkoopsom moet naar boven worden bijgesteld.
De verordening moet op deze 3 maatregelen worden aangepast.
Wijzigt in:

Vanwege het belang woningen in de sociale sector te realiseren moeten de voorwaarden die
gesteld worden om te kunnen afkopen worden aangescherpt. De wijze waarop de
aanscherping dient plaats te vinden zal nader worden onderzocht. Uitgangspunten voor de
nieuwe woonvisie zullen in ieder geval zijn:

2019001032

"Vanwege het belang woningen in de sociale sector te realiseren moeten de voorwaarden
die gesteld worden om te kunnen afkopen worden aangescherpt:

» Afkoop blijft mogelijk bij plannen tot 15 woningen (nu nog 18).

Bloemendaal

« Het principe van een percentage midden-duur dat moet worden gerealiseerd bij afkoop
van sociale woningbouw zal nader worden onderzocht en eventueel worden vastgesteld ín
een nieuwe Verordening (Sociale) Woningbouw Bloemendaal.
* Het voornemen bestaat om de hoogte van de afkoopsom naar boven bij te stellen. De
uiteindelijke hoogte hangt af van een nader onderzoek.
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