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Masja Prins

Van: Masja Prins

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 16:23

Onderwerp: Openstaande punten Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt

Beste mensen, 
 
Hierbij deel ik, namens het college, onderstaande informatie met u. Ik zal deze mail ook opslaan bij de 
stukken voor de raadsvergadering van 24-02-2022 in het RIS/op de website. 
 
Hartelijke groet,  
  
Masja Prins-Oosterbroek 
Griffiemedewerkster 
Gemeente Woudenberg  
 
Werkdagen: di / wo / do 
 

 
Tijdens de raadscommissie vergadering van 8 februari jl. heeft u met elkaar gesproken over de 

Beleidsnotitie Ingrepen Woningmarkt.  

 

Technische vraag SGP  

Door de SGP is bij de technische vragen een vraag gesteld over de 13% aankoop van bestaande 

woningen door beleggers in 2020 welke genoemd wordt op bladzijde 9 van de Beleidsnotitie.  

Dit percentage van 13% (13,13% om precies te zijn) gaat over het totaal aantal verkopen van 

appartementen en tussenwoningen dat in 2020 verkocht is aan beleggers.  

In 2020 zijn er totaal 47 appartementen en 113 woningen verkocht. Daarvan zijn er 13 appartementen 

en 8 woningen verkocht aan een belegger. Het gaat in deze dus om totaal 21 van de 160 eenheden die 

verkocht zijn aan beleggers. Dit resulteert in 13,13%.  

 

Onderzoek Vereveningsfonds 

Tijdens de commissievergadering is gesproken over een onderzoek m.b.t. het Vereveningsfonds. 

Vanuit het college is aangegeven dat er voor een eventueel onderzoek budget beschikbaar gesteld 

dient te worden.  

Indien u een onderzoek wenst willen wij dit meenemen in het woningbehoefte onderzoek 2022 en 

omdat wij daar op korte termijn de uitvraag voor versturen hebben wij alvast gekeken naar een 

mogelijke indicatie van de kosten. Om u een indicatie te geven hebben wij contact gehad met Stec.  

Stec heeft aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met minimaal 2.500 euro aan 

kosten waarbij het dan gaat om een beperkt onderzoek over het instellen van een Vereveningsfonds 

waar vervolgens een praktische memo uit voort komt.  

Indien u als gemeenteraad behoefte heeft aan een onderzoek naar een Vereveningsfonds op maat 

(bijvoorbeeld ook specifiek kijken naar de projectgrootte) en een verkenning van verschillende 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke voorbeelden dan dient er rekening gehouden te worden met ca. 

10.000 euro aan kosten voor het desbetreffende onderzoek.   

 
 


