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Amendement uitgangspunten Entrada

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 25 mei 2020, betreffende 
het raadsvoorstel “Besluitvorming voorlopig exploitatiemodel en keuzes Entrada” nummer 2020/33

Constaterende dat

 De raad voor verschillende keuzes staat om de onderhandelingsruimte voor het college te 
creëren teneinde een optimaler financieel resultaat te bereiken.  

 In haar gewijzigde kwantitatieve uitgangspunten over kleinere (kleiner dan 50m2) woningen 
focust het college op de sociale huurwoningen. 

 In onze gemeente sprake is van een groot tekort aan woningen voor starters, jongeren maar ook 
alleenstaande ouderen en dat de Raad meermaals heeft uitgesproken zo snel mogelijk woningen 
voor deze doelgroepen te willen realiseren.

Overwegende dat

 Het wenselijk is om in de onderhandelingen in te zetten op een kwalitatieve hoogwaardige, 
duurzame woonwijk met gemêleerde woningen;

 Voorkomen moet worden dat alleen in onderhandelingen naar ruimte (verkleining) in sociale 
sector wordt gezocht maar juist bredere insteek wenselijk is om juist de variatie in de type 
woningen te krijgen qua grootte / huur/ koop / reguleerde- en niet-gereguleerde huur. 

 Dit een kans biedt om ook woningen te realiseren voor doelgroepen uit onze gemeente die graag 
een kleinere koopwoning zouden willen aanschaffen, zoals jongeren, starters en ouderen.
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Besluit: 

 Het raadsbesluit als volgt aan te passen: 

Aan beslispunt 1 toe te voegen: 
- Ook buiten de sociale huur om zijn de woningen kleiner dan 50 m2 gbo toegestaan (dus 

koop/huur/ gereguleerd en niet gereguleerde huur); 
- Max 50% van deze kleinere woningen is minder dan 50m2 gbo.
- Ook een deel van de kleinere woningen kan in aanmerking komen voor verkoop, mits de 

norm van 30% van sociale huurwoningen behouden blijft. 

En gaat over tot de orde van de dag, 
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