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A.

Samenvatting

Uw raad heeft aangegeven jongeren te willen aantrekken en behouden in Valkenswaard door betaalbare
huisvesting te realiseren (toekomstvisie, raadsopdracht woonvisie, motie H&G en Valkenswaard Lokaal).
Naar aanleiding van de motie van H&G / Valkenswaard Lokaal hebben wij hiertoe gangbare
instrumenten voor starterswoningen onderzocht en vergeleken. Verlaging van de grondprijs voor startershuurwoningen is een relatief effectief instrument, waarmee de starterswoningen ook in de toekomst
behouden kunnen blijven voor de doelgroep. Woningbelang heeft tijdens de presentatie op 2 februari j.l.
een concept aangekondigd voor een “90.000 euro woning” (exclusief grond) voor starters. Om de
woningen betaalbaar te houden vraagt Woningbelang een gemeentelijke bijdrage voor 18 van deze
huurwoningen in de Heiakker in de vorm van een verlaging van de grondprijs. Door als gemeente de
grondprijs op deze locatie te verlagen naar € 250,- per m² kan de huurprijs binnen de
betaalbaarheidsgrenzen (SRE norm) blijven. De verlaagde grondprijs moet dan, onder voorwaarden ook
voor andere partijen gelden. In de Woonvisie komen stimuleringsmaatregelen voor starters in meer
algemene zin aan de orde.
B.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor:
1. in te stemmen met de verkoop van grond aan de Heiakker tegen een lagere grondprijs dan de
grondprijs die u eerder heeft vastgesteld voor sociale huurwoningen: € 250,- per m² in plaats van
€ 304,-;
2. het nadelige effect ter grootte van ca. € 117.000,- op de grondexploitatie (ten opzichte van de
grondprijs voor sociale huur) te aanvaarden ten behoeve van duurzaam passende en betaalbare
huisvesting voor starters;
3. eveneens een verlaagde grondprijs van € 250,- per m² toe te passen bij realisatie van starters
huurwoningen in de sociale sector door andere partijen (bijv. een woningcorporatie, welke dan ook,
of een institutionele belegger), indien deze op meer dan één locatie, waaronder een locatie in
gemeentelijke eigendom, een multiplier-effect bewerkstelligen van minstens 2 (voor elke starters
huurwoning waarvoor een verlaagde grondprijs wordt toegepast moet minimaal op een andere
locatie eveneens een starters huurwoning worden gerealiseerd);
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C.

Inleiding

Ontgroening is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk voor de gemeente Valkenswaard.
In lijn met onze Toekomstvisie willen we voorkomen dat jongeren door onvoldoende huisvestingsmogelijkheden vertrekken. Dus is het van belang dat er voldoende passende en betaalbare woonruimte
beschikbaar is. Bij de behandeling van de nota grondbeleid, de startnotitie en de raadsopdracht voor de
woonvisie en de themabijeenkomst van Woningbelang op 2 februari 2012 is gebleken dat u dit
onderschrijft als gemeenteraad. Niet voor niets heeft u de motie van H&G / Valkenswaard Lokaal
aangenomen waarin het college wordt verzocht om te onderzoeken op welke manier de in de toekomst te
realiseren starterswoningen kunnen worden behouden voor de doelgroep starters. U heeft ons verzocht
om uiterlijk 1 mei met een voorstel naar de raad te komen.
D.

Wat willen we bereiken?

Het doel is om starters passende en betaalbare huisvesting te kunnen bieden op een manier, dat deze
huisvesting ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de doelgroep starters.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Gebruikelijke stimuleringsinstrumenten.
Naar aanleiding van de motie van H&G en Valkenswaard Lokaal hebben wij de gangbare instrumenten
onderzocht die tot doel hebben starters te helpen bij het vinden van passende huisvesting. In de bijlage
treft u hiervan een overzicht aan met plus- en minpunten. Onderzocht zijn de starterslening, erfpacht en
verlaging van de grondprijs (in geval van koop en huur). Deze instrumenten kunnen met name worden
toegepast bij nieuwbouwwoningen.
Mogelijk kunnen binnen de bestaande woningmarkt nog creatieve oplossingen worden bedacht die ten
goede kunnen komen aan de starter. Een voorbeeld is woningsplitsing. Deze optie is nog niet in het
overzicht meegenomen en moet nog op kansen en belemmeringen worden getoetst. Deze optie zal in het
traject van de Woonvisie worden meegenomen. Daarin zullen wij tevens, mede afhankelijk van uw
opvattingen bij dit raadsvoorstel, in meer algemene zin stimuleringsmaatregelen (en budget) opnemen
voor het aantrekken en behouden van jongeren voor Valkenswaard.
Om toch al iets voor starters te kunnen doen, kunnen we wel al aansluiting zoeken bij het instrument dat
in het overzicht als het (relatief) meest positieve instrument naar voren komt.
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Presentatie Woningbelang 2 februari 2012.
Op 2 februari j.l. heeft u een bijeenkomst van Woningbelang bijgewoond, waarin de directeur-bestuurder
van Woningbelang heeft gepresenteerd dat koopwoningen tegenwoordig voor starters onbetaalbaar zijn
geworden. Tevens kondigde hij aan een concept te willen gaan uitwerken, waarbij een koopwoning voor
ca. € 125.000,- kan worden aangeboden aan starters. De genoemde presentatie werd door u positief
ontvangen.
Het concept sluit aan bij de conclusie die we in de bijlage als het relatief meest effectieve instrument
kunnen aanwijzen: een huurwoning met een grondprijs van ca. € 30.000,- per kavel en stichtingskosten
ter grootte van ca. € 90.000,-. Met bijkomende kosten komt deze woning uit op een kostprijs van ca.
€ 125.000,-. Huur biedt als voordeel dat de woning langdurig beschikbaar blijft voor de doelgroep
starters.
Betaalbare huurwoningen: een effectief en duurzaam instrument.
Uit de beoordeling van de verschillende instrumenten blijkt dat de baten van de meeste instrumenten niet
opwegen tegen de kosten, of slechts eenmalig een stimulans leveren die vervolgens meteen verdwijnt.
De meest effectieve manier om de doelgroep starters duurzaam te kunnen voorzien van huisvesting is het
realiseren van huurwoningen specifiek voor de doelgroep starters. Met een betaalbare huurprijs die valt
binnen de categorie sociale huur (€ 561,98 per maand) zijn deze woningen bereikbaar voor de starter.
Doordat sprake is van een huursituatie blijven deze woningen ook voor de doelgroep beschikbaar. Na
verloop van tijd bestaat de flexibiliteit om de woningen nog te kunnen verkopen.
Betaalbare huurwoningen sluiten aan bij de vraag en de (on-)mogelijkheden..
Bij Woningbelang staan ruim 2.000 woningzoekenden ingeschreven die aangeven dat ze zo spoedig
mogelijk (passende) huisvesting zoeken. Hiervan zijn ongeveer 650 woningzoekenden tussen de 18 en
35 jaar zonder zelfstandige huisvesting.
Het overgrote deel (95%) van de ingeschreven starters heeft een inkomen van minder dan € 33.650, -.
Inkomen

Alle leeftijden
39%
50%

18 – 35
jaar
42%
53%

7%
4%

3%
2%

100%

100%

< 18.000,18.000
– 33.650
33.650
– 43.000
> 43.000
Totaal
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De leenmogelijkheden voor deze starters zijn op dit moment zeer beperkt.
Bruto
jaarinkomen in
Euro’s
18.000, -

Maximale
koopsom in Euro’s

25.000, 33.000, -

108.000, 142.000, -

38.000, 43.000, -

164.000, 188.000, -

53.000, -

Uit een in 2011 gehouden enquête onder bij Woningbelang ingeschreven starters blijkt nog slechts 12%
de voorkeur uit te speken voor een koopwoning. 77% geeft de voorkeur aan huren en 11% heeft geen
voorkeur. We zien dan ook een forse stijging in het aantal reacties op de huurwoningen (van 78 reacties
gemiddeld op een woning in 2008 naar 99 reacties in 2011).
Starters kunnen of willen (op dit moment) geen woning kopen vanwege:
• te hoge koopprijzen.
• beperkte leenmogelijkheden.
• onzekerheid over de hypotheekrente aftrek.
• risico op het verlies van inkomsten door ontslag.
Het bouwen van huurwoningen heeft de voorkeur ten opzichte van koopwoningen. Huurwoningen
bieden ook de mogelijkheid om de woningen na verloop van tijd te kunnen verkopen, mocht de markt
hier om vragen.
De woningbehoefte verandert.
We zien op dit moment een aantal maatschappelijke trends die van invloed zijn op de woonbehoefte:
• De gemiddelde huishoudensgrootte (nu 2,2) daalt de komende jaren verder.
• We verwachten een verdere stijging van het aantal 1 & 2 persoonshuishoudens van 69% op dit
moment naar 75% in 2030.
• Zowel in werk als privé zien we een tendens van minder langdurige relaties.
• Globalisering en digitalisering verminderen de behoefte aan ruimte.
Dit betekent dat de betaalbaarheid van de woonlasten en de flexibiliteit relatief belangrijker worden dan
de grootte van de woning.
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Betaalbaar bouwen.
De stichtingskosten van een woning worden bepaald door de grondkosten, bouwkosten en bijkomende
kosten. Een starterswoning zoals Woningbelang die tot nu toe realiseerde (Biestven, Achter de Kerk,
Haagstaat) kostte ca. € 180.000,- (grondkosten 48.000,- ; bouwkosten en bijkomende kosten incl. BTW:
132.000,- ). Een dergelijke woning is zowel voor een starter (koop) als voor de woningcorporatie (huur)
onbetaalbaar geworden. Voor de starter is het niet meer mogelijk zoveel te lenen. Voor de corporatie is
de onrendabele investering niet (meer) verantwoord en onmogelijk aan het worden door een verplicht
inflatievolgend huurbeleid en de afroming van financiële middelen door de Rijksoverheid.
Dit vraagt om een andere aanpak.
De “90.000 Euro” woning
Woningbelang is de uitdaging aangegaan om (samen met bouwers) een woning te ontwikkelen die past
bij de eisen van de tijd en betaalbaar is. De ontwikkelde woning is een grondgebonden woning van 4,80
m bij 9.00 met twee bouwlagen en een kap. Op de begane grond bevindt zich een toilet keuken, eet- en
zitgedeelte. Op de verdieping twee slaapkamers en een badkamer. De bergzolder is te bereiken via een
vlizotrap. De woning voldoet aan het bouwbesluit en heeft een EPC van 0,6.
De woning is te bouwen voor € 90.000,- (inclusief bijkomende kosten en BTW). Daarbij komen nog de
kosten voor een berging en bestrating op eigen terrein (ca. € 5.000, -). Exclusief grond is deze woning
dus te realiseren voor € 95.000, - incl. BTW.
De grondprijs bepaalt vervolgens de werkelijke betaalbaarheid van deze woning. Gebruikelijk voor
sociale woningbouw is een grondaandeel van ca. 20% tot maximaal 25% van de totale kosten. De
bijpassende grondprijs is dan ca. € 25.000,- tot maximaal € 32.000,-. De totale stichtingskosten komen
daarmee op € 120.000,- tot € 127.000,-.
Voorstel Woningbelang.
Woningbelang wil een bijdrage leveren aan het vraagstuk “ontgroening” door het bouwen van betaalbare
woningen voor starters. Kijkend naar de vraag van woningzoekenden is het verstandig huurwoningen te
bouwen. Woningbelang heeft grond verworven in de Weegbree en wil hier 45 betaalbare woningen
bouwen en de onrendabele investering hiervoor voor haar rekening nemen.
Ook aan de Heiakker kunnen 18 betaalbare woningen voor starters gebouwd worden. Woningbelang kan
hier 18 betaalbare huurwoningen realiseren met een betaalbare huurprijs van maximaal € 561,98 huur
per maand (prijspeil 2012). Om de woning betaalbaar te maken vraagt Woningbelang een bijdrage van
de gemeente. Gevraagd wordt of de gemeente de grond beschikbaar stelt voor een grondprijs van € 250,/m² excl. BTW. Hiermee ontstaat een grondaandeel van 25% van de totale stichtingskosten. In totaal
kunnen, met in achtneming van dit voorstel en de kosten die Woningbelang voor haar rekening neemt
aan de Weegbree, 63 starterswoningen worden gerealiseerd.
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Voorwaarden gemeente.
De korting op de grondprijs komt overeen met ca. € 6.500,- per kavel (ca. 14,2 % van de marktconforme
grondprijs) en komt bovenop de korting van 20% in het kader van sociale woningbouw. Ervan uitgaande
dat uw raad de gevraagde financiële middelen hiervoor beschikbaar wil stellen, stellen wij voor hier een
aantal voorwaarden aan te verbinden:
a. de woning moet worden verhuurd aan de doelgroep jongeren van 18 tot en met 35 jaar
b. de woning moet blijvend ter beschikking staan van de doelgroep, minimaal gedurende 25 jaar
c. flexibiliteit in omzetting van huur naar koop binnen deze termijn is mogelijk, maar alleen met
toestemming van de gemeente en onder toepassing van de koopgarant constructie (dit is een vorm
van erfpacht)
d. indien de woning binnen de termijn van 25 jaar beschikbaar wordt gesteld aan anderen, niet
behorend tot de doelgroep, of zonder toestemming van de gemeente wordt verkocht, geldt een
terugbetalingsverplichting van de verstrekte korting ad € 54,- per m².
Staatssteun.
Er is weliswaar sprake van staatssteun, maar wel van geoorloofde staatssteun.
F.

Financiën

Dit voorstel leidt tot een lagere grondopbrengst aan de Heiakker. Dit betreft, bij een perceelsgrootte van
ca. 120 m², 18 woningen x ca. € 6.500,- per woning = ca. € 117.000,-. De grondexploitatie voor de
complex Hoge Akkers, waartoe de heiakker behoort, pakt hiermee ca. € 117.000,- nadeliger uit voor de
gemeente. Deze exploitatie kent reeds een negatief resultaat van ca. € 220.000,- op de einddatum.
G. Vervolgstappen

Vervolgafspraken en voorwaarden worden vastgelegd in een aanbieding van de grond aan Woningbelang
en in de prestatieafspraken voor 2013. Woningbelang draagt zorg voor de feitelijke uitvoering. Bij
instemming van uw raad kan de grondverkoop aan de Heiakker in 2012 plaats vinden en in 2013 realisatie
van de 18 starters huurwoningen. De starters huurwoningen aan de Weegbree kunnen gerealiseerd
worden, nadat het bestemmingsplan Dommelkwartier is vastgesteld. In de fasering zullen de starters
huurwoningen dan prioriteit moeten krijgen.
H. Communicatie

Dit voorstel is tot stand gekomen na overleg met Woningbelang.
I.

Bijlage(n)

Geen.
J.

Ter inzage liggende stukken

1: Nota “De Starter en mogelijke stimuleringsinstrumenten”;
2: motie Valkenswaard Lokaal en H&G.
6

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juni 2012
BESLUIT
1.

In te stemmen met de verkoop onder voorwaarden van grond aan de Heiakker tegen een lagere
grondprijs dan de grondprijs die is vastgesteld voor sociale woningbouw: € 250,- per m² in plaats van
€ 304,-;

2.

Het nadelige effect ter grootte van ca. € 117.000,- op de grondexploitatie Hoge Akkers te
aanvaarden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012

de griffier,

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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