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Onderwerp

Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning en verbod op doorverkoop van de woning
Penitentenstraat 24.

Voorstel

Van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop ontheffing te verlenen.

Inleiding

Voor een aantal starterswoningen die de laatste jaren gebouwd zijn geldt gedurende 10
jaar de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop. Van deze verplichting
en dit verbod kan onder voorwaarden ontheffing verleend worden. In dat geval blijft
gedurende 10 jaar de aflopende winstafdrachtregeling van kracht. Bij deze
winstafdrachtregeling wordt rekening gehouden met meerwerk, dat aan de woning is
uitgevoerd.

De reden van de verkoop is wijziging in de gezinssituatie. De woning Penitentenstraat24
betreft een appartement.

Beoogd effect/doel

De verkoop bevorde¡t doorstroming op de woningmarkt

Argumenten

L. De verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop zijn nog van
kracht.

De datum van bewoning is 2 oktober 2010. De bedingen gelden tot uiterlijk 10 jaar na
eerste datum van inschrijving in de woning, in dit geval dus tot 2 oktober 2020, De
ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop kan worden
verleend.
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2. Er is geen sprake van winst.
De koopprijs bedroeg destijds € 170.000,-. De woning is verkocht voor een prijs van

€175.000,-.

Voor de bepaling van de wlnstafdracht ls het volgende van belartç¡. De claLutrt v¿rl

inschrijving in het bevolkingsregister is bepalend voor het winstafdrachtpercentage. Bij elk
vol jaar van bewoning neemt de winstafdracht met too/o af . Na het 10e jaar van bewoning
is geen winstafdracht meer van toepassing. De bewoningsdatum is 2 oktober 2010. In
deze situatie betekent dit dat, nu de woning verkocht wordt vóór 2 oktober 2Ot8,3Oo/o
van de winst afgedragen dient te worden aan de gemeente. Hierop is geen ontheffing
mogelijk. Bij het bepalen van de winst wordt rekening gehouden met eventuele extra
investeringen die gedaan zijn en die de waarde van de woning ten goede zijn gekomen.

De gerealiseerde verkoopprijs geeft geen aanleiding voor winstafdracht. Dit kan als volgt
onderbouwd worden. De woning is gekocht voor een prijs van € 170.000,- v.o.n. Het CBS

indexcijfer in oktober 2010 voor nieuwbouw is L3L,2. Het CBS indexcijfer voor nieuwbouw
in maart 2018 (laatst bekende cijfer) is voorlopig vastgesteld op 148,0. Dit houdt in dat bij
de bepaling van eventuele winstafdracht een indexering voor de bouwkostenstijging
toegepast wordt van !2,8o/o (aankoopprijs wordt met indexering € 191.760,-). De
gerealiseerde verkoopprijs is € 175.000,-. Dit houdt in dat er geen winstafdracht hoeft
plaats te vinden.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatle

De verkoopdatum is 17 september 2018
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