
                      

 
Amendement “Meer koop in het segment middenhuur” 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 20 december 2018 

Constaterende dat 

• In het coalitieakkoord staat dat “voor nieuwe projecten geldt een verdeling van 

veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur of koop (met de 

nadruk op huur tot € 950) en twintig procent overige woningen” 

• De “Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment” een nadere 

uitwerking is van het coalitieakkoord 

• Er in Haarlem weinig tot geen goedkope/middeldure koopwoningen zijn 

(verkoopprijs tot € 250.000,-) 

Overwegende dat 

• In de huidige markt er voor met name starters uit de lage midden inkomensgroepen 
nauwelijks mogelijkheid is om een woning te kopen. 

• Op basis van aanvullend onderzoek blijkt dat er behoefte is aan goedkope/ 
middeldure koop (gereguleerde middeldure koop) 

• Dat het Besluit Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid biedt om woningen in deze 
categorie toe te wijzen aan een specifieke inkomensgroep (b.v. de inkomensgroep 
vergelijkbaar aan de inkomensgroep van middeldure huur, of de inkomensgroep net 
boven de inkomensgrens van de sociale huur (bv tot de € 44.360). 

 

Draagt het college op om 

Koopwoningen met een maximale prijs v.o.n. van >182.000 tot <250.000 een mogelijk 

alternatief te laten zijn voor de helft van de gewenste 40% middelduur met een maximale 

kale huurprijs van € 971 voor de beoogde doelgroep van mensen die een sociale huurwoning 

achterlaten en deze voorrang te verlenen of maximaal 1,5 modaal verdienen en als dusdanig 

te verwerken in de doelgroepenverordening 

En daartoe de definitie van het 40% middensegment zoals omschreven onderaan paragraaf 

3.3 op pagina 10: 

“Minimaal de helft… vloeit voort uit het Besluit ruimtelijke ordening” 

Te wijziging in de definitie zoals omschreven onderaan paragraaf 3.5 op pagina 12: 

“Minimaal de helft…. vloeit voort uit het Besluit ruimtelijke ordening”(met aanpassing naar 

de bovenstaande bandbreedte 182.000-250.000, waarbij het gedeelte tot 200.000 

opgenomen wordt in te ontwikkelen bestemmingsplannen) 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


