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Onderwerp

Verzoek om herziening boete in verband met doorverkoop woning Susanna Groeneweghof
2t.

Voorstel

Verzoek om herziening boete in verband met doorverkoop woning Susanna Groeneweghof
21 af te wijzen.

Inleiding

Op 3 december 2019 hebt u besloten om vanwege de verkoop van een woning, zonder dat
de daarvoor benodigde ontheffing was verleend, een boete op te leggen van € 9.000,-. Op
5 december 2019 is dit aan de familie Vrancken medegedeeld. Op 3 februari 2020 wordt
door Aben & Slag Advocaten, namens de familie Vrancken, verzocht om die opgelegde
boete te herzien of te matigen.

Beoogd effect/doel

De verbeurde boete en met 80o/o gematigd in stand laten.

Argumenten

1.1 De argumenten voor herziening van de boete zijn onvoldoende.

Het is weliswaar juist dat, zoals gesteld wordt, uw college ook om andere redenen dan
genoemd in het contract ontheffing kan verlenen van het verbod op doorverkoop van een
starterswoning. Maar in dit geval was de woning al verkocht voordat er ontheffing was
verleend. Daarmee verbeurde (ver)koper volgens het contract een boete van
€ 45.000,-. Daardoor is er geen sprake van het opleggen van een boete van € 9.000,-,
zoals door uw college in de brief was gesteld, maar van een matiging van die reeds
verbeurde boete van € 45.000,- met 80o/o. Uit de context van de brief was wel duidelijk

In te vullen door het B&W secretariaati

fi,nru<oord tr N¡et akkoord

D Akkoord met tekstuele aanpass¡ng door portefeuillehouder E GewiJzigde versie

! Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 3 maart 2020 Nummer: tZ

1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu¡llehouder

R&E - Algemeen

Michel Jans
(049s-s7s218 )

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

B&W-voorstel:
Dr-951901

Zaaknummer:
947549

Publicatie:

S W

GG

W

MvdH

w

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

10 februari 2020

Soort besluit: Besluit college

Weert,

ina'sTotaal

DE



dat dit de bedoeling was. Het staat het college vrij om een contractueel verbeurde boete
te matigen als dat, gegeven de omstandigheden, redelijk wordt geacht. In dit geval
hadden de bewoners zich 8 volle jaren gehouden aan het verbod tot verkoop, dat 10 jaar
gold. Er bestaat geen aanleiding om de boete verderte matigen tot€ 7.125,- vanwege dat
de resterende tijd, dat het verbod nog gold, 1 jaar en zeven maanden bedroeg, zoals
subsldlalr wordt verzocht. Het gaat immers om een verbeurde boete die gematigd is en

die matiging is op goede gronden bepaald op 800/o.

Zie verder de antwoordbrief

Kanttekeningen en rlslco's

Er is een risico op precedentwerking. Dit is de eerste keer dat een boete verbeurd is en

Financiële, perconclc cn juridischc gcvolgen

Geen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/ participatie

Verzoeker ontvangt de antwoordbrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Marian Afts.
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Bijlagen:

1. Ingekomen verzoek
2. Antispeculatiebeding uit akte van levering starterswoning
3. Antwoordbrief
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