
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 7 juli 2022 
• agendapunt 11 
• Amendement A1 over                        Compensatiefonds sociale woningbouw 

 
• zaaknummer Z.151680 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
Aan beslispunt 1 toevoegen: "………..met dien verstande dat: 
• toegevoegd wordt aan artikel 2 een lid 3 dat als volgt luidt: “2.3. Indien uit de 

Vergunningscheck en/of uit het Vooroverleg (de eerste ruimtelijke planologische toets 
door de gemeente) blijkt dat het woningbouwplan ruimte biedt voor 3 of meer woningen, 
dan is de initiatiefnemer alsnog gehouden aan de realisatie van sociale woningen danwel 
de compensatieplicht op grond van deze Compensatieregeling”; 

• artikel 4.2. als volgt wordt gewijzigd: “Het bedrag van de afdracht als bedoeld in het 
eerste lid, wordt als volgt bepaald: bij een bouwplan of bouwinitiatief waarbij minder dan 
het vereiste minimum aandeel sociale woningen wordt gerealiseerd, dient de 
ontwikkelende partij ingeval van middeldure woningen een bedrag van € 30.000, - 
(prijspeil 2022) en bij dure woningen een bedrag van € 75.000, - (prijspeil 2022), per niet 
gerealiseerde woning in de Bestemmingsreserve te storten. Voor de berekening van het 
bedrag wordt, bij een restgetal achter de komma, alles beneden de 0,5 afgerond naar 
beneden en alles van 0,5 en hoger afgerond naar boven op een heel getal.” 

• in artikel 7 na het zinsdeel op de eerste regel: "…..de bijdrage van € 30.000" wordt 
toegevoegd: "en 75.000" waardoor artikel 7 in zijn geheel als volgt komt te luiden:  
"7. De hoogte van de bijdrage van € 30.000 en € 75.000 (prijspeil 2022) wordt jaarlijks 
trendmatig verhoogd met het percentage waarmee ook de Onroerende Zaak Belasting 
(OZB) en overige heffingen (inflatoir) worden verhoogd zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van de gemeente Huizen."; 

 
 
Het door de raad genomen besluit: 
 
Het amendement bij meerderheid van stemmen, 23 stemmen en 3 tegen, aangenomen. 
Tegen het amendement stemde de CDA-fractie. De overige fracties stemden voor. 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.    w.g. 



 
 
 
 
 
 
 
 


