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Inleiding 

De verplichte (administratieve) scheiding in DAEB en niet-DAEB maakt dat Vallei Wonen, 

voor woningen die teruggekocht moeten worden, een reservering van € 4.000.000  

in de niet-DAEB moet brengen om deze kosten te kunnen opvangen. Dit betekent dat 

dit geld samen met ongeveer € 1.000.000 aan verhuurdersheffing niet kan worden 

aangewend voor sociale huisvesting. Vallei Wonen wil dit vermogen graag aanwenden 

voor de opdracht die is vastgelegd in de prestatieafspraken en heeft daarom een 

verzoek ingediend om de afspraken voor diverse projecten aan te passen. 

 

Centrale vraag 

Gaat het college akkoord met de beantwoording van het verzoek van Vallei Wonen met 

de bijgevoegde conceptbrief. 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Vallei Wonen ondersteunen bij het vrijmaken/vrijhouden van middelen voor de 

doelgroep sociale huur waar haar primaire taak ligt. 

 

Kader 

Woningwet die de scheiding DAEB en niet-DAEB verplicht. 

Huisvestingswet 2014 die voorschrijft dat uitsluitend regels in de verordening mogen 

worden opgenomen met betrekking tot huurwoningen.  

 

Argumenten 

Vallei Wonen benoemt in haar verzoek een aantal clusters van woningen in verschillende 

projecten waar afspraken zijn gemaakt ten aanzien van verkoop/ terugkoop enz. 

In bijgevoegd overzicht is per project aangegeven welke verplichtingen er vastliggen, 

wat de achtergrond is wat de overwegingen zijn om wel of niet mee te werken aan het 

verzoek. 

 

Doel van Vallei Wonen is om vermogen beschikbaar te houden voor investering in de 

sociale woningbouw. Tijdens een gesprek over het verzoek in het bestuurlijk overleg is 

door Vallei Wonen aangegeven dat het feit dat zij van de verplichte terugkoop af willen 

zeker niet wil zeggen dat al deze woningen op de vrije markt komen. Voor de MGW-

woningen in Het Zeeland geven zij expliciet aan dat zij die omzetten in de sociale 

huurwoningen. Zij geven echter ook aan dat in principe alles in de sociale huur kan, 

mits het past in het strategisch vastgoed beleid. Van belang is dat de ambitie uit de 

prestatieafspraken wordt ingevuld. Afhankelijk van (nieuw)bouw mogelijkheden zullen 

zij per aangeboden woning kijken of terugkoop (ook als het niet verplicht is) wenselijk is 

vanwege de huidige druk op de sociale huurmarkt. Zij zullen kritischer kijken als er wel 

gebouwd wordt.   

 

Algemeen kan worden gezegd dat voor de meeste projecten alleen voor de eerste 

uitgifte verplichtingen c.q. in het begin afspraken over de verdeling zijn gemaakt. Voor 

het vervolg zijn deze verplichtingen niet vastgelegd. Dit omdat in der tijd de 

huisvestingsverordening van toepassing was voor woningen tot een bepaalde 

prijsklasse. Hierdoor werden de woningen voor de doelgroep behouden. Met de komst 

van de Huisvestingswet is het niet meer toegestaan voorwaarden voor koopwoningen in 

een huisvestingsverordening vast te leggen. Het gevolg is dat in vrijwel alle projecten 

Vallei Wonen jegens de gemeente niet verplicht is om woningen terug te kopen en voor 

de doelgroep te behouden. Bij verkoop van de woningen die zijn verkocht wordt de 

korting die mensen ontvangen hebben verrekend en de winst of het verlies gedeeld. 

Alleen de woningen in Het Groene Woud fase 2 is een anti-speculatiebeding vastgelegd. 

 

Dit alles bij elkaar genomen maakt het verzoek van Vallei Wonen gerechtvaardigd om 

geld beschikbaar te krijgen voor sociale huurwoningen. Wij stellen voor mee te gaan in 

het verzoek van Vallei Wonen met betrekking tot alle projecten met uitzondering van 

Het Groene Woud Fase 2 en dit project los te koppelen en hier een andere doorlooptijd 
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op te zetten. Voor de overige projecten liggen ook geen afspraken met de gemeente 

vast waarmee wij zouden kunnen weigeren. 

 

Het Groene Woud Fase 2 is vrij recent gebouwd, het bedienen van deze doelgroep is 

daarmee ook zeker nog actueel. Starters op de woningmarkt kunnen met deze 

woningen een relatief goedkope start maken. Verder zijn er met Van de Mheen 

onderhandelingen over geweest en liggen afspraken vast. Er resten hier ook wat vragen 

die aan Vallei Wonen in bijgaande conceptbrief worden gesteld. 

 

Duurzaamheid 

Het advies draagt bij aan duurzaamheid, op het gebied van: 

• Mens: Voldoende passende woonruimte voor de doelgroep in de sociale 

huursector draagt bij aan het welzijn van mensen.  

 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Medewerking aan het verzoek verhoogd de geldstroom in DAEB waardoor de doelgroep 

bedient kan worden.  

 

Draagvlak 

Vallei Wonen kan zich vinden in het loskoppelen van fase 2 omdat met de andere 

projecten ongeveer ¾ van de verkoopverplichtingen wordt teniet gedaan. Dat betekent 

een bedrag van ongeveer € 6.000.000 aan verplichtingen.  

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

Aanpak/uitvoering 

Vallei Wonen op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde conceptbrief 

 

Conclusie 

Wij adviseren u op het verzoek van Vallei Wonen te reageren met bijgevoegde 

conceptbrief.  

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Bijlage(n) 

Verzoek van Vallei Wonen 

Uitwerking per project 

Concept antwoordbrief 

 

 

 

 


