
                      

 

 

 

Ook de lagere middeninkomens verdienen een koopwoning 

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018, 

 
 
Constaterende dat  
 

• Op grond van het Besluit ruimtelijke Ordening (Bro) een bestemmingsplan regels 
kan bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, woningen met een 
middenhuur en sociale koopwoningen met een koopprijs v.o.n. tot 200.000; 

• Met behulp van een doelgroepenverordening bovengenoemde categorieën 
woningen kunnen worden toegewezen aan huishoudens met een bepaald 
inkomen; 

• Artikel 1 sub e van de Bro als volgt luidt: 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 de in een verordening omschreven tijdvak van ten minste een jaar en ten 
hoogste tien jaar na ingebruikname is verzekerd; 

• Het college in de “Nota kaders en instrumenten sociale huur en middensegment” 
voorstelt minimaal de helft van het middensegment in te vullen met lage 
middeldure huurwoningen met een maximale kale huurprijs van 971 euro; de 
andere helft met huurwoningen met huurprijs tot 1.300 euro en koopwoningen tot  
maximaal 363.000 euro. 

• Volgens de tabel op blz. 8 van de Nota koopwoningen met een WOZ waarde tot 
201.000 euro passen bij de inkomensgroep met een inkomen tot 44.360 euro; 

• Tot de helft van het middensegment met huurwoningen tot 971 euro ook sociale 
koopwoningen met een koopprijs v.o.n. tot 200.000 euro moeten worden 
gerekend; 

• Het college in de voornoemde nota wel spelregels heeft opgenomen met 
betrekking tot sociale huurwoningen en middenhuurwoningen, maar niet voor 
sociale koopwoningen;  
 



 
Overwegende dat 
 

• Bevorderd moet worden dat ook huishoudens met een lager middeninkomen een 
woning kunnen kopen; 

• Dit bovendien de doorstroming vanuit een sociale huurwoning stimuleert; 
 

 
Geeft het college de opdracht om 
 

• Minimaal de helft van het middensegment in te vullen met huurwoningen met een 
kale huurprijs van maximaal 971 euro en met sociale koopwoningen tot 200.000 
v.o.n. en bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen ook regels op te nemen 
m.b.t. deze sociale koopwoningen; 

• In de doelgroepenverordening op te nemen dat deze woningen worden 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot ongeveer 45.000 euro, 
waarbij de instandhouding voor deze in de gemeentelijke verordening 
omschreven doelgroep van één tot tien jaar na ingebruikname is verzekerd; 

• Deze koopwoningen bij voorrang toe te wijzen aan huishoudens die een sociale 
huurwoning achterlaten; 
 
  

 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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