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Voorstel 

1. Een bedrag van € 22.500,-- excl. btw beschikbaar stellen voor het opstellen van een 
beleidsregel/-notitie “Compensatiefonds sociale woningbouw”, waarin de integrale 
onderbouwing van de regeling en eventuele alternatieven worden opgenomen.  

2. De kosten te dekken vanuit de middelen die zijn geoormerkt in de egalisatiereserve ten 
behoeve van de uitvoering van het coalitieakkoord. 

 
Toelichting op het te nemen besluit 
Op 5 november 2020 heeft uw raad een motie (bijlage 1) aangenomen waarin opgedragen is om: 
 

• “de juridische (on)mogelijkheden te onderzoeken om via overeenkomsten met 
projectontwikkelaars een compensatieverplichting op te nemen voor de situatie dat toevoeging 
van 1/3 deel sociale woningbouw niet kan worden gerealiseerd, en in samenhang daarmee 
fonds/voorziening reserve sociale woningbouw in het leven kan worden geroepen waarin de 
financiële compensatie wordt gestort, zodat de gelden langs die weg weer aangewend kunnen 
worden ten bate van sociale woningbouw; 

• over de uitkomsten van dit onderzoek te rapporten aan de commissie Fysiek Domein uiterlijk 
in haar vergadering van maart 2021". 

 
In de mededeling van de wethouder met bijgevoegd de notitie van Houthoff d.d. 5 januari aan de 
commissie Fysiek Domein is meegegeven dat indien uw raad wenst over te gaan tot het instellen van 
het genoemde juridische kader wij dit graag vernemen, waarna eerst de overige consequenties, 
inclusief de financiën, nader inzichtelijk worden gemaakt alvorens definitieve besluitvorming kan 
plaatsvinden (bijlage 2).  
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Aanleiding 

Op maandag 8 maart 2021 is voorgaande mededeling in vergadering van de commissie Fysiek 
Domein behandeld. Geconcludeerd is dat alle fracties, met uitzondering van de fractie Dorpsbelangen 
Huizen, groen licht geven voor het vervolg hetgeen moet resulteren in een raadsvoorstel (bijlage 3 – 
notulen vergadering).   
 
In dit voorstel delen wij met u de consequenties, inclusief de benodigde financiën, op basis waarvan u 
een besluit kan nemen.  
 
Argumentatie 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de uitkomst van consultatie over dit onderwerp in de 
commissie Fysiek Domein van 8 maart. 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Fysiek Domein van 8 maart is een offerte 
opgevraagd bij bureau Houthoff voor uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Gevraagd is om bij de uitvoering (zoals aangegeven in de mededeling van 5 januari) de 
consequenties in beeld te brengen, zowel financieel, als beleidsmatig en uitvoeringstechnisch. Ook 
omdat er momenteel een gebrek is aan capaciteit om nieuwe projecten uit te voeren. Daarbij is in de 
offerte (bijlage 4) ook meegenomen welke onderzoeksvragen deel uitmaken van de onderbouwing.  
 
Het gaat dan om de volgende vragen/ aspecten: 
 

• Wat zijn de voor- en nadelen van een regeling en welke risico’s zijn er voor wat betreft 
juridische procedures?  

• Is zo’n regeling eigenlijk wel nodig, kijkend naar de recente voorbeelden, waarin we zonder 
compensatieregeling ook sociale woningbouw hebben kunnen afspreken? 

• Welke keuzevrijheid is er dan nog om maatwerk te verrichten? Maakt het gelijkheidsbeginsel 
en het verbod van willekeur niet dat als je de compensatie toepast bij het ene project, je dat 
niet achterwege kunt laten bij een ander project, althans niet zonder zware motivering? 

• Zo’n regeling moet SMART zijn ingericht, anders is het niet uitvoerbaar. Gaat het dan straks 
om 1/3 deel sociaal? En gaat dat dan ook om sociale koop? Huur is van rijkswege 
vastgesteld, maar welk koopbedrag kun je als sociaal aanmerken?  

• En hoe voorkomen we dan dat we de belangrijke categorie midden geheel uit het oog 
verliezen, omdat ontwikkelaars dan vermoedelijk zullen gaan voor 1/3 sociaal en 2/3 vrije 
sector. 

• Wat zijn zo’n beetje de bedragen die gehanteerd kunnen worden? Is hier een soort 
benchmarking voor te doen? 

• Wat betekent de regeling voor gemeentelijke projecten? Bouwen voor geld lijkt dan niet meer 
een optie. In ieder geval niet vanuit het oogpunt van politieke consistentie. 

• Wat als een ontwikkelaar geheel bouwt conform bestemmingsplan, kan dan een 
compensatieregeling worden afgedwongen? 

• Waar koppel je de compensatie-afspraak aan? Koppel je dat aan de bereidheid om een 
planologische procedure te starten? En is dat juridisch houdbaar?  

• Kan een compensatieregeling ook al ‘Omgevingswet-proof’ gemaakt worden? 
• Wat doen we met ontvangen bedragen? Moet daar een soort volkshuisvestingsfonds voor 

worden ingesteld en onder welke voorwaarden en voor welke doelen kunnen uitgaven uit dat 
fonds worden gedaan? Of kunnen de ontvangen bedragen ook aan de algemene middelen 
toegevoegd worden? 

• Kan een ontwikkelaar ook uit zo’n fonds gecompenseerd worden als blijkt dat hij meer dan 1/3 
sociaal wens te bouwen? 
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Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Gelet op de nu voorliggende offerte alsnog afzien van verdere uitwerking.  

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 

 
Beslistermijn 
Niet van toepassing. 

 
Financiële paragraaf 
In de huidige begroting is geen ruimte om de kosten van € 22.500,-- excl. btw te dekken. De raad 
wordt voorgesteld om de kosten te dekken vanuit de middelen die zijn geoormerkt in de 
egalisatiereserve ten behoeve van de uitvoering van het coalitieakkoord. Hoewel dit onderwerp niet 
als zodanig in het coalitieakkoord is benoemd, kan hiervoor wel worden verwezen naar onderdeel 2.9 
ervan.  
 
Overige Raadsinformatie 
 
Bevoegdheid 
Gelet op de eerdere mededeling waarbij aangegeven is dat indien uw raad wenst over te gaan tot het 
instellen van het genoemde juridische kader wij dit graag vernemen, waarna eerst de overige 
consequenties, inclusief de financiën, nader inzichtelijk worden gemaakt. 
 
De financiële gevolgen en risico's van deze voorstellen, vallen onder de budgetbevoegdheid van de 
raad (artikel 189 Gemeentewet). 

 
Collegeprogramma 
Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Vitaal en Verbindend’ onderdeel 2.9 wonen. 
 

 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
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Eerdere besluiten 

• Motie compensatie sociale woningbouw van 5 november 2020. 
• Behandeling mededeling in de commissie Fysiek Domein van 8 maart 2021 
 

Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 

 
Kader- en beleidsnota’s 
Woonvisie regio Gooi en Vechtstreek 2016 - 2030 

 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen 

1. Motie compensatie sociale woningbouw 
2. Mededeling wethouder met bijlage januari 2021 
3. Notulen 8 maart 2021 – extra ingelaste vergadering 
4. Offerte Houthoff 10 mei 2021 
 

 
 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 
 


