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Fractie D66 

De heer G. Verbruggen 

 

 

 

Uw brief van : 9 oktober 2020 Ref. : Lochs 

Uw kenmerk :  Tel. : 073-6155223 

Afdeling : SO/WGZ E-mail : a.lochs@s-hertogenbosch.nl 

Zaaknummer : 10470983 Bijlage(n) :  

Datum : 17 november 2020     

Onderwerp : Uw vragen ex. art. 71 RvO over: "Gelijke kansen bij 

woningtoewijzing nieuwbouw woningen" 

 

 

Geachte heer Verbruggen, 

 

In uw brief van 9 oktober 2020 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over "Gelijke 

kansen bij woningtoewijzing nieuwbouw woningen". 

 

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 

 

 

Vraag 1: D66 vindt dat potentiële kopers die zich inschrijven voor een nieuwbouwwoning een gelijke  

kans verdienen om een woning toegewezen te krijgen. Deelt het college deze opvatting? Is  

dat volgens het college nu het geval in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord: Wij zijn van mening dat de verkoop van nieuwe koopwoningen transparant moet zijn. 

Voorrang op basis van de hoeveelheid “meerwerk” dat kopers laten uitvoeren, vinden wij in 

ieder geval onwenselijk.  

Toch kan het zijn dat voorrangsregels wenselijk zijn. Soms creëren we bewust ongelijke 

kansen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperkte slaagkans op de woningmarkt 

meer mogelijkheden krijgen. Zo hanteren we soms inkomenseisen om ervoor te zorgen dat 

de goedkope koopwoningen niet verkocht worden aan hogere inkomensgroepen. 

Dergelijke regels beperken de kansen van andere kandidaat kopers, maar vinden we wél 

wenselijk. Als dergelijke voorrangsregels gehanteerd worden, communiceren we hier 

duidelijk over gedurende de verkoopprocedure.  

 

Vraag 2: Zijn er aanwijzingen dat ontwikkelaars in ‘s‐ Hertogenbosch met ‘pluspakketten’ en  

‘noodzakelijke upgrades’ werken bij de inschrijving, waarbij potentiële kopers moeten  

aangeven wel of niet bij te willen betalen voor extra’s aan de nieuwbouwwoning? En zijn er  

aanwijzingen dat deze ‘upgrades’ en ‘pakketten’ vervolgens meewegen bij de toewijzing?  

Volgt het college dit soort ontwikkelingen op de Bossche huizenmarkt actief? Volgens het  
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artikel in de NRC hebben ontwikkelaars vaak volledig de vrije hand in het toewijzen van  

nieuwbouwwoningen en –appartementen.   

 

Antwoord: Nee, wij hebben geen aanwijzingen voor dat dit op de Bossche woningmarkt plaatsvindt. 

Aangezien wij dit voor goedkope en betaalbare koopwoningen zeer onwenselijk vinden 

zullen we dit wel actief op projectniveau gaan bespreken met ontwikkelaars en agenderen 

voor de Bossche Tafel Wonen. Dit overleg met marktpartijen en woningcorporaties hebben 

we in het leven geroepen als onderdeel van het maatregelenpakket “Sneller bouwen aan 

’s-Hertogenbosch”. Door het te bespreken willen we enerzijds een beter beeld krijgen van 

de toewijzing door de verkopende partijen en anderzijds kunnen we het belang van een 

transparante toewijzingsprocedure benadrukken.   

 

Vraag 3: Indien dit het geval is, ziet het college mogelijkheden om meer grip en inzicht te krijgen op  

toewijzingsprocedures, bijvoorbeeld door afspraken te maken met ontwikkelaars? Zo ja,  

welke mogelijkheden?  

 

Antwoord: Zoals gezegd zijn dergelijke zaken ons niet bekend en zullen we dit met de marktpartijen 

bespreken. Maar ook dan geldt dat de koopwoningmarkt, in ieder geval ten aanzien van de 

aan- en verkoop van woningen, een vrije markt is. Als gemeente hebben we daar geen of 

slechts in zeer bescheiden mate invloed op. Onze (publiekrechtelijke) rol is met name 

gericht op (een rechtvaardige) verdeling van de goedkope woningen. Dat wil zeggen: 

sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en goedkope koop. Daar waar mogelijk 

nemen wij een stevigere positie in door afspraken te maken over:  

- de maximale verkoopprijzen bij nieuwbouw; 

- de eisen die daarbij horen (dus dat voor de afgesproken prijs een volwaardige 

woning wordt aangeboden, inclusief keuken en badkamer); 

- (inkomens)criteria te stellen bij de verkoop van goedkope koopwoningen.  

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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