
Aanvulling op technische vragen ‘Aanvraag Woningbouwimpuls’

In de technische vragen van de Commissie Grote Projecten van 21 september 2021 werd de volgende 
vraag gesteld (nummer 3): 
Wij mogen 135 woningen toewijzen aan inwoners van Ouder-Amstel. Er blijven dan 405 woningen 
over kunnen daar ook nog inwoners van Ouder-Amstel kans op maken?

Het blijkt echter dat bij de berekening van het aantal woningen voor eigen inwoners in het 
raadsvoorstel niet gebruik is gemaakt van het meest recente beleid. In het verleden mocht de 
gemeente altijd 25% van de sociale woningen die in een jaar vrij komt met voorrang toedelen aan 
ingezetenen. In dat geval kunnen 135 woningen met voorrang toegewezen worden aan eigen 
inwoners. Op 23 april 2021 is in de vorm van een experiment de Huisvestingswet gewijzigd, 
waardoor dit percentage in de gehele regio gemiddeld 30% mag zijn. Dat komt neer op zo’n 162 
woningen van de 540 in totaal.
Voor de overige circa 70% blijft gelden dat ook hier inwoners van Ouder-Amstel kans maken op een 
woning. Deze wordt alleen niet met voorrang toegewezen.

Ter verduidelijking willen we het antwoord op vraag 12 ook aanvullen; kunnen de woningen onder 
dezelfde voorwaarden ook aan oudere starters worden aangeboden?
Voor de 2 laagste huurcategorieën is het niet mogelijk hier mensen ouder dan 23 (huurcategorie € 
420) of ouder dan 28 (huurcategorie € 633) te laten wonen. Voor de hoogste huurcategorie is dat wel 
mogelijk. De doelgroep die we hier graag willen bedienen is de leeftijdscategorie tot en met 33 jaar 
omdat ook deze groep moeilijk aan woonruimte komt. Dit is helaas nu technisch (vanwege de 
instellingen in woningnet) nog niet mogelijk.
Er lopen hierover gesprekken met Eigen Haard en in de prestatieafspraken is opgenomen dat Eigen 
Haard en de gemeente de inspanningsverplichting hebben om Woningnet te laten aanpassen zodat 
ook de leeftijdscategorie tot en met 33 jaar met voorrang een woning toegewezen kan krijgen. 


