
õ
Pt(tIL

.?t¡l> GEMEENTE vVEERl

Onderwerp

Verkoop woning Veld bloemstraat 47 .

Voorstel

Vaststellen dat er geen sprake is van winst

Inleiding

Voor een aantal woningen geldt gedurende 5 jaar de verplichting tot zelfbewoning en het
verbod op doorverkoop. Van deze verplichting en dit verbod kan onder voorwaarden
ontheffing verleend worden. Gedurende 10 jaar is de aflopende winstafdrachtregeling van
kracht. Bij deze winstafdrachtregeling wordt rekening gehouden met meerwerk, dat aan
de woning is uitgevoerd.

De bewoningsdatum is 01-02-2007. Dit is langer dan 5 jaar geleden. Er hoeft derhalve
geen ontheffing verleend te worden van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op
doorverkoop. Wel dient bepaald te worden of er sprake is van winst. De
winstdelingsregeli ng geldt tot 01-02-2017 .

Beoogd effect/doel

We willen bereiken dat eventuele winsten deels worden afgeroomd

Argumenten

1.1 Er is geen sprake van winst.
In dit geval betreft het een in 2OO7 opgeleverde nieuwbouwwoning die is gekocht voor een
prijs van € 193.000,-. De gerealiseerde verkoopprijs bedraagt € 256.000,-. Er is voor
€ 39.100,- aan meerwerk uitgevoerd aan de woning.
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Voor nieuwbouwwoningen is de inputindex van de bouwkosten per februari 2OO7: 123 en
peraugustus 2016: 143 (Bron: Statline CBS, augustus 2016 is laatst bekende). De
geïndexeerde nieuwbouwkosten bedragen derhalve € 193.000,- * t43/t23 = €224.382,-
Rekening houdend met het verrichte meerwerk en de gerealiseerde verkoopprijs is de
conclusie dat er geen winst gemaakt is.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatie

Het notarieel transport van de woning staat gepland voor 24 oktober 2016.

Communicatie/ partici patie

Belanghebbenden worden per brief geinformeerd.
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