4.4 Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt.
Ten aanzien van dit voorstel worden twee amendementen ingediend.
Een amendement van de fracties Valkenswaard Lokaal en H&G met als dictum: “Besluit in
te stemmen met de verkoop van grond aan de Heiakker tegen € 250,00 per m².
1. het nadelige effect ter grootte van € 117.000,00 op d e grondexploitatie te aanvaarden ten
behoeve van duurzaam passende en betaalbare huisvesting voor starters;
2. de woningen aan te beiden in de markt als zijnde koopwoningen. Met dien verstande dat
Woningbelang het recht heeft bij tegenvallende verkoop deze woningen te huur aan te
bieden voor dezelfde doelgroep;
3. de voorwaarden te verbinden aan deze grondtransactie aan te passen door:
voorwaarde a:
De woning moet worden verkocht of eventueel later verhuurd aan de doelgroep 18 tot en
met 35 jaar en er dient sprake te zijn van de eerste aankoop van een woning
voorwaarde b:
De woning moet zowel bij koop als van huur blijvend ter beschikking staan van de
doelgroep, minimaal gedurende 25 jaar, bij koop bijvoorbeeld via een
koopgarantconstructie of een andere constructie in overleg met de initiatiefnemer.
voorwaarde c:
Flexibiliteit in omzetting van koop naar huur indien de verkoopresultaten tegenvallen is
mogelijk na toestemming van de gemeente”.
Een amendement van de fractie CDA met als dictum: “Het voorgestelde raadsbesluit in het
raadsvoorstel bij agendapunt 4.04 “Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt”
onder punt 3. als volgt te wijzigen:
“………BESLUIT
1. …..
2. …..
3. Een verlaagde grondprijs van € 250,00 per m² toe te passen, onder voorwaarden a. tot
en met d., zoals genoemd in dit raadsvoorstel onder E., bij realisatie van starters
huurwoningen in de sociale sector, indien deze op een locatie in gemeentelijk
eigendom, worden gerealiseerd; dit met dien verstande dat de voorwaarde a. wordt
aangevuld met de zinsnede “die voor het eerst in hun leven zelfstandig gaan wonen”.
Tevens dient de fractie CDA een variant van dit amendement in (deze variant heeft
dezelfde strekking, maar gaat uit van het conform amendement / geamendeerde
raadsbesluit).
Na bespreking van het voorstel en de ingediende amendementen wordt er een voorstel van
orde ingediend om de beraadslagingen en de besluitvorming te verdagen naar de volgende
raadsvergadering. Dit voorstel van orde wordt met algemene stemmen aanvaard.

Na de behandeling van agendapunt 4.4 wordt in verband met het late tijdstip de
vergadering geschorst en hervat op dinsdag 3 juli 2012 om 20.00 uur.
Tevens wijst hij erop dat het college overweegt om de raad tijdens de vergadering van 3 juli
2012 een voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Zeelberg
voor te leggen.

Bij de hervatting is raadslid de heer W. Verhoeven niet meer aanwezig en mevrouw I.
Berendsen is wel aanwezig.
De voorzitter de heer Ederveen wijst erop dat de raadsleden aan het begin van de middag
toegezonden hebben gekregen het voorstel inzake een hernieuwd voorbereidingsbesluit
Zeelberg. Hij stelt voor dit voorstel in behandeling te nemen als agendapunt 4.14. De raad
stemt hiermee in.

