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Voorstel 
 
Instemmen met: 

1. de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw Huizen 2022 
(bijlage 1); 

2. het addendum (bijlage 2) op de Woonvisie Huizen 2017-2022, waarin wordt vastgelegd dat 
de Gemeente Huizen de doelstelling heeft dat 1/3e deel van nieuwe woningbouw sociale 
woningbouw dient te zijn; 

3. het instellen van de bestemmingsreserve getiteld ''Vereveningsfonds Sociale Woningbouw''; 
4. bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding op de notitie van bureau Houthoff (bijlage 

3) in verband met de (economische) belangen van de gemeente op grond van artikel 25 lid 2 
Gemeentewet. 

 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie compensatie sociale woningbouw van 5 november 
2020 (bijlage 4) en uw raadsbesluit van 8 juli 2021 (bijlage 5). 
 
Daarin is besloten om: 
 
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. 

 



 
Het achterliggende doel van deze opdracht was om te laten onderzoeken hoe uitvoering gegeven kon 
worden aan de doelstelling uit het coalitieakkoord en uit de "Woonvisie Regio Gooi en Vechtstreek 
2016-2030" dat tenminste 1/3e deel van nieuwe woningbouw in het betaalbare segment gerealiseerd 
wordt. 

 
Argumentatie 

Op 8 juli 2021 heeft uw raad besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor het opstellen van een 
beleidsregel/-notitie ''Compensatiefonds sociale woningbouw", waarin de plicht zou worden 
uitgewerkt voor ontwikkelaars om een financiële bijdrage te betalen indien bij woningbouwprojecten 
onvoldoende sociale woningbouw wordt gerealiseerd. 

 
Het doel van de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw Huizen 
2022 is om te borgen dat ontwikkelaars bij nieuwe woningbouwprojecten 1/3e deel sociale 
woningbouw realiseren of, indien dit niet mogelijk blijkt, een financiële bijdrage leveren aan een fonds 
ten behoeve van sociale woningbouw. Een dergelijke verplichting om een financiële bijdrage te 
betalen moet in een anterieure overeenkomst worden opgenomen. Een ontwikkelaar kan hier 
uitsluitend toe worden gedwongen als zijn bouwplan niet past in een vigerend bestemmingsplan. 

 
Artikel 6.24 Wro bepaalt voorts dat het slechts is toegestaan om een financiële bijdrage ten behoeve 
van sociale woningbouw in een anterieure overeenkomst vast te leggen indien hiervoor een 
voldoende specifieke grondslag bestaat in een structuurvisie. In de geldende structuurvisie van de 
Gemeente staat nog niet een voldoende specifieke basis op grond waarvan in een anterieure 
overeenkomst een compensatiebijdrage kan worden gevraagd wanneer onvoldoende sociale 
woningbouw wordt gerealiseerd. Deze basis wordt daarom gecreëerd in het addendum op de 
Woonvisie Huizen 2017-2022. 

 
Voor het daadwerkelijk opleggen van een bijdrageplicht en het benutten c.q. toekennen van de gelden 
van het vereveningsfonds is een nadere uitwerking in een beleidsregel of gemeentelijke verordening 
vereist. Daartoe is de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw 
Huizen 2022 opgesteld. Hierin is vastgelegd dat voor ieder nieuwbouwplan- c.q. project van minimaal 
drie woningen de norm geldt dat tenminste 1/3e deel sociale woningbouw dient te zijn en dat, wanneer 
niet aan deze norm wordt voldaan, per te weinig gerealiseerde sociale woning een (jaarlijks te 
indexeren) bedrag van € 30.000, - aan de Gemeente moet worden voldaan. In de verordening is 
daarnaast gereguleerd dat de financiële bijdragen worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve 
''Vereveningsfonds Sociale Woningbouw", en dat subsidies uit dit fonds kunnen worden verstrekt om 
de onrendabele top te financieren van bouwplannen waar meer dan 1/3e deel sociale woningbouw 
wordt gerealiseerd. 

 
Een nadere onderbouwing van de noodzaak en werking van de Verordening bestemmingsreserve ter 
bevordering van sociale woningbouw Huizen 2022 en het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 
wordt gegeven in de bijgevoegde vertrouwelijke notitie van Houthoff. In bijlage 6 wordt tevens 
antwoord gegeven op de vragen die in het raadsvoorstel van juli 2021 waren verwoord. 
 

Geheimhouding 
Geheimhouding rust op de notitie (bijlage 3) van Houthoff over de juridische werking van dit fonds. 
Dit in verband met de economische belangen. Daarbij gaat het om de geheimhoudingsgronden als 
bedoeld in artikel 10 lid 2b WOB (economische en financiële belangen). 
 
De geheimhouding op de notitie is gelijk aan de duur van de regeling. 

 



 
Alternatieven 

De Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw Huizen 2022 niet 
vaststellen. Gelet op de motie als ook de volkshuisvestelijke doelstellingen is dit onwenselijk. 

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 

Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 

Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 

Het toepassen van de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw 
Huizen 2022 en het instellen van de bestemmingsreserve ''Vereveningsfonds Sociale Woningbouw'' 
brengt in beginsel geen extra kosten voor de Gemeente met zich mee. De bedoeling is slechts dat 
bedragen door ontwikkelaars worden betaald die onvoldoende sociale woningbouw realiseren. 
Ontwikkelaars die meer dan 1/3e deel sociale woningbouw realiseren kunnen uitsluitend aanspraak 
maken op een subsidie uit de bestemmingsreserve voor zover hierin voldoende geld beschikbaar is. 

 
Overige Raadsinformatie 

 
Bevoegdheid 

1. Op grond van artikel 149 Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om de Verordening 
bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw Huizen 2022 vast te stellen. 

 
2. Op grond van artikel 2.1 Wro is de gemeenteraad bevoegd het addendum op de Woonvisie Huizen 
2017-2022 vast te stellen. 

 
3. Op grond van artikel 43 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, is de 
gemeenteraad bevoegd tot aanwijzing van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve 
moet voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

 
4. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet wordt de geheimhouding op de notitie van   
bureau Houthoff opgelegd in verband met (economische) belangen van de gemeente.   

 
Collegeprogramma 

Coalitieakkoord 2018 - 2022 'Vitaal en Verbindend’ onderdeel 2.9 wonen. 

 
 



Begroting 
Niet van toepassing. 

 
Eerdere besluiten 

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

 
Voorgeschreven procedure 

De verordening en het addendum zullen op de daarvoor gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.   
 
Kader- en beleidsnota’s 

Woonvisie regio Gooi en Vechtstreek 2016 – 2030. 
 
Evaluatie 

Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 

1. Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw Huizen 2022 
2. Addendum op de Woonvisie Huizen 2017-2022 
3. Vertrouwelijke notitie sociale woningbouw van Houthoff (GEHEIM) 
4. Motie compensatie sociale woningbouw van 5 november 2020 
5. Raadsbesluit van 8 juli 2021  
6. Notitie beantwoording vragen 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 


