
      

 

 

 

 

Amendement sociale koopwoningen  

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2020, 

 
Constaterende dat  
 

• De raad is verzocht de Verordening Doelgroepen woningbouw Haarlem 2020 
vast te stellen; 

• In deze verordening ook sociale koopwoningen zijn opgenomen, maar voor de 
toewijzing van sociale koopwoningen de verordening geen doelgroep vaststelt; 

• Artikel 1.1.1. sub e van het Besluit Ruimtelijke Ordening luidt als volgt:  
“sociale koopwoning: koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten 
hoogste 200.000 euro, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke 
verordening omschreven doelgroep voor een in de verordening vastgesteld 
tijdvak van ten minste een jaar en ten hoogste tien jaar na ingebruikname is 
verzekerd;” 

• Professor Bregman van mening is dat de Huisvestingswet 2013 verbiedt dat ten 
behoeve van sociale koopwoningen doelgroepen in de verordening worden 
opgenomen; hij daartoe verwijst naar de Memorie van Toelichting op deze wet; 

• De VNG zich op het standpunt stelt dat de Huisvestingswet en de 
huisvestingsverordening(onderdeel woonruimteverdeling) betrekking hebben op 
huurwoningen. Bovendien stelt de VNG dat als een gemeente sociale koop in 
een bestemmingsplan opneemt, zij verplicht is een doelgroepenverordening vast 
te stellen met een daarin omschreven doelgroep;   

• Naar aanleiding van de reactie van professor Bregman de VNG om advies heeft 
gevraagd aan de juridisch specialisten van het ministerie van BZK; 

• De juridisch specialist van BZK is het eens met de VNG en professor Bregman 
dat de huisvestingsverordening niet het instrument is om inkomensdoelgroepen 
voor sociale koopwoningen aan te wijzen; 

• Het college hieruit de conclusie trekt dat de beschrijving van de doelgroep in de 
verordening kan worden opgenomen maar dat dit in de uitwerking weinig kan 
betekenen;  



 
Overwegende dat 
 

• Enkele tientallen gemeenten sociale koopwoningen in hun 
doelgroepenverordening hebben opgenomen en tevens een daarbij behorende 
inkomensdoelgroep; 

• Onder meer de gemeente Amsterdam naar aanleiding het advies van professor 
Bregman sociale koopwoningen in het geheel niet in de doelgroepenverordening 
heeft opgenomen; 

• Veel woningzoekenden door de huidige gespannen woningmarkt niet een huis 
kunnen kopen; 

• Het daarom gewenst is dat woningen in een bepaalde prijscategorie worden 
gereserveerd voor middeninkomens, dit bevorderd bovendien de doorstroming 
vanuit sociale huurwoningen; 

• Het opnemen van sociale koopwoningen in een doelgroepenverordening zonder 
dat modale inkomens als doelgroep worden benoemd echter weinig zin heeft; 

• Het bovendien nog maar de vraag is of het opnemen van een categorie 
woningen in een doelgroepenverordening zonder een doelgroep te benoemen 
niet in strijd is met de huidige wet- en regelgeving; 
 

 
Wijzigt de doelgroepenverordening als volgt 
 
In artikel 1 definities wordt de tekst geschrapt:   
 
Sociale koopwoning: koopwoning zoals genoemd in artikel 1.1.1., eerste lid, aanhef en 
onder e. van het Besluit ruimtelijke ordening;   
 
In artikel 4 Instandhoudingstermijn wordt de tekst geschrapt:  
 
2. Sociale koopwoningen blijven gedurende ten minste 1 jaar na de eerste in 
gebruikname voor de doelgroep beschikbaar. 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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