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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

verzoek ontheffing Penitentenstraat 24

494646/494648

Beste heer Timmermans,

Op 25 mei 2018 hebben wij, namens u een e-mail bericht van ontvangen van Sanne
Rietjens van Dwars Makelaars. Hierin wordt verzocht om toestemming om uw woning
aan de Penitentenstraat24 te verkopen. Hieronder krijgt u antwoord op dit verzoek.

Besluit
In de eigendomsakte is vastgelegd dat er ontheffing verleend kan worden van de
verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop.
Wij geven u toestemming uw woning aan de Penitentenstraat24 te verkopen aan een
derde. Wij geven u daarmee ook ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning.

Wi nstafdrachtregeli ng
Voor de bepaling van de winstafdracht is het volgende van belang. De datum van
inschrijving in het bevolkingsregister is bepalend voor het winstafdrachtpercentage. Bij
elk voljaar van bewoning neemt de winstafdracht met 70o/o af . Na het 10e jaar van
bewoning is geen winstafdracht meervan toepassing. De bewoningsdatum is 2 oktober
2010. In deze situatie betekent dit dat, nu de woning verkocht wordt v66r2 oktober
2OL8,30o/o van de eventuele 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 131,2. Het CBS indexcijfervoor
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 voorde
bouwkostenstijging toegepast wordt van !2,8o/o (aankoopprUs wordt met indexering €
L9L.760,-). De gerealiseerde verkoopprijs is € 175.000,-. Dit houdt in dat er geen
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winstafdracht hoeft plaats te vinden

Tot slot
Wij gaan ervan u¡t u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 221
en per e-mail via nt.arts@weerL.rtl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
gemeentesecretaris
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