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Raadsvergadering d.d. 25 augustus 2015 
 
Voorstel no.  
 
Agenda no.  
 
 
 
Aan  
de Raad. 
 
Voorstel:  
In te stemmen met het voorliggende geactualiseerde verkoop- en toewijzingsbeleid voor door de 
gemeente ontwikkelde nieuwbouwwoningen (momenteel de Broeckgouw);  
 
Dit bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen: 
1. Het laten vervallen van de vestigingsbepalingen. 
2. Het actualiseren en vereenvoudigen van de (standaard) koopovereenkomsten. 
3. Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ (doorstromer). 
4. Het verrichten van een actualisatie van het volledige woningzoekendenregister middels 

aanschrijving. 
5. Iedere 5e starterwoning middels loting aan een doorstromer beschikbaar te stellen. 
6. Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning van € 275.000 en 

een kavelprijs van € 150.000 voor een kavel waarop een woning in gemeenschappelijk particulier 
opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd. 

7. Het woningtoewijzingsbeleid te voorzien van een hardheidsclausule, waarbij het college van 
B&W voorrang kan verlenen / locaties beschikbaar kan stellen / locaties kan ontwikkelen voor 
afwijkende doelgroepen (senioren, zorgbehoevenden, aanvullend programma van sociale 
huurwoningen etc.) tot een maximum van in totaal 10% van het volledige woning- of 
kavelaanbod. 

8. Als overgangsregeling alleen de eerstvolgende toewijzing van 19 starterwoningen in fase 7&8 
onder de huidige regels laten plaatsvinden. 

9. Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst toe te 
passen en daarbij met peildata voor de keuzeavonden te werken.  

 
 
Samenvatting:  
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Huisvestingswet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor het 
toewijzingsbeleid van de gemeente Edam-Volendam, zoals dat de afgelopen jaren is toegepast, 
vooral ten aanzien van de vestigingsbepalingen.  
 
De nieuwe Huisvestingswet geeft aanleiding tot heroverweging van het gemeentelijke verkoop- en 

toewijzingsbeleid. In dit voorstel gaan we nader in op de heroverweging. In de heroverweging 

nemen we het oorspronkelijke raadsbesluit van 23 oktober 2008 tot vaststelling van het verkoop- en 

toewijzingsbeleid en de sindsdien aangebrachte nuances/wijzigingen als uitgangspunt en toetsen 

deze aan de nieuwe Huisvestingswet. Daarenboven is aandacht besteed aan de inpassing van het te 

heroverwegen beleid i.r.t. de aanstaande fusie en regionale afspraken. 

 

Voorliggend verkoop- en toewijzingsbeleid vervangt het vigerende beleid, dat momenteel wordt 

toegepast. Na vaststelling van het geactualiseerde verkoop- en toewijzingsbeleid, zal actualisatie van 

het gemeentelijke woningzoekendenregister plaats vinden. 

 
Historisch kader 
In oktober 2008 heeft de gemeenteraad het vigerende beleid vastgesteld, hetgeen in hoofdlijnen 
voorzag in: 
a) Toewijzing met voorrang aan ingezetenen van de ISW- regio. 
b) Een voorrangsregeling voor starters (verhouding tussen starters en gevestigden). 

I. Enkele doelgroepen zijn hiervan uitgesloten, hetgeen zich vertaald in de ‘regeling 1-7-
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2003’ of kopers van een woning in de Gouwwijk.  
c) Het onderscheiden van 3 categorieën; starters, gevestigde huurders en gevestigden 

overig. 
d) Het toepassen van een anti speculatiebeding in alle koopovereenkomsten.  
e) Een onderverdeling in het woningaanbod; woningen tot  het 2^1-kap segment alleen 

bereikbaar voor starters en gevestigde huurders. Luxe woningen (vanaf het segment 
2^1- kap) aanbieden middels loting voor de 3 categorieën.  

f) Te werken met sluitingsdata voor de woningzoekendenlijst (geen permanente 
openstelling woningzoekendenlijst).  

 
Voor de volledigheid is dit oorspronkelijke raadsvoorstel ter informatie bijgevoegd (bijlage 1 ).  Tevens 
is ter informatie bijgevoegd de toelichting op het verkoopproces, zoals dat in mei 2010 ter 
kennisname aan u is voorgelegd welk verkoopproces – op hoofdlijnen – heden ten dage nog steeds 
wordt toegepast (bijlage 2 ).  
 
Sinds het raadsbesluit van oktober 2008, hebben bescheiden toevoegingen / mutaties plaats 
gevonden, zoals: 

I. Aanpassingen van de gehanteerde (standaard) koopovereenkomsten. 
II. Voorrangsposities kunnen verlenen aan woningzoekenden met een (medische) 

verhuisindicatie van het CIZ (maximaal 1% van het woningaanbod). 
III. Het beschikbaar stellen van een (extra) locatie voor grondgebonden sociale 

huurwoningen (de Vooruitgang). 
IV. Het beschikbaar (kunnen) stellen van een locatie voor woningen voor mensen met een 

beperking (Odion- programma). 
V. Het beschikbaar (kunnen) stellen van een locatie voor ontwikkeling van 

seniorenwoningen (haalbaarheidsstudie 2015). 
 
De bovenstaande onderdelen zijn tevens opgenomen / voorzien in het voorliggende voorstel tot 
heroverweging. 
 
Het voorstel tot heroverweging en actualisatie voorziet in de volgende aanpassingen van het 
vigerende verkoop- en toewijzingsbeleid, die vervolgens meer uitgebreid worden toegelicht: 
 
1. Het laten vervallen van de vestigingsbepalingen. 
2. Het actualiseren en vereenvoudigen van de (standaard) koopovereenkomsten. 
3. Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ 

(doorstromer). 
4. Het verrichten van een actualisatie van het volledige woningzoekendenregister middels 

aanschrijving. 
5. Iedere 5e starterwoning middels loting aan een doorstromer beschikbaar te stellen. 
6. Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning van € 

275.000 en een kavelprijs van € 150.000 voor een kavel waarop een woning in 
gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd. 

7. Het woningtoewijzingsbeleid te voorzien van een hardheidsclausule, waarbij het college 
van B&W voorrang kan verlenen / locaties beschikbaar kan stellen / locaties kan 
ontwikkelen voor afwijkende doelgroepen (senioren, zorgbehoevenden, aanvullend 
programma van sociale huurwoningen etc.) tot een maximum van in totaal 10% van het 
volledige woning- of kavelaanbod. 

8. Als overgangsregeling alleen de eerstvolgende toewijzing van 19 starterwoningen in 
fase 7&8 onder de huidige regels laten plaatsvinden. 

9. Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke 
woningzoekendenlijst toe te passen en daarbij met peildata voor de keuzeavonden te 
werken.  

 
 
Uitgebreide toelichting: 
 
1) De vestigingsbepalingen  

Het stellen van vestigingsbepalingen is in de nieuwe Huisvestingswet niet (meer) toegestaan. 
Toewijzing van (koop)woningen en kavels met voorrang aan ingezetenen van de ISW- regio komt 
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daarmee te vervallen. Dit betekent: 
a. Het schrappen van de vestigingsbepalingen bij nieuwe uitgiftes, waarbij geen voorrang meer 

gegeven wordt aan ‘ingezetenen’ (geboren en getogen in de gemeente, woonachtig in ISW- 
regio en/of economisch gebonden).  

b. Het schrappen van het kettingbeding in nog te sluiten koopovereenkomsten. 
c. Het niet meer toepasbaar verklaren (door middel van berichtgeving aan notaris en 

makelaars) van de eerder opgenomen kettingbedingen / vestigingsbepalingen in alle  reeds 
gesloten koopovereenkomsten (van toepassing bij verkoop bestaande woningen). 

 
Voorstel 1: Kennis te nemen van het laten vervallen van de vestigingsbepalingen.  
 

2) De koopovereenkomsten – door de gemeente te ontw ikkelen woningen en te verkopen 
zelfbouwkavels 

a. Door het vervallen van de vestigingsbepalingen heeft het de voorkeur om de standaard 
koopovereenkomst volledig aan te passen. Het voorstel is een eenduidig en eenvoudig 
sjabloon te hanteren en daar de project- of woning specifieke bepalingen aan toe te 
voegen. Dat gaat bijvoorbeeld om kwalitatieve kettingbedingen en het anti- 
speculatiebeding. Ook recent toegepaste wijzigingen worden meegenomen in de 
aanpassing, omdat de huidige standaard koopovereenkomsten ‘historisch zijn gegroeid’ 
en onlogisch zijn doorgenummerd en daarmee moeilijk leesbaar zijn.  

b. De aan te passen standaard koopovereenkomst mag geen strijdigheden bevatten met de 
te sluiten aanneemovereenkomst met de aannemer van de bouw van de woningen.  

c. De aan te passen standaard koopovereenkomst zal in overeenstemming worden 
gebracht met de werkelijke realisatie van de tot dusver gehanteerde termijnen (tot 
transport grond, voorbehoud financiering etc.).  

d. Voor vrije kavels en GPO- kavels, wordt momenteel een licht aangepaste versie van de 
standaard koopovereenkomst gehanteerd, waarbij grondafname plaats vindt na circa 8 
maanden en er 10% waarborgsom wordt gestort. Het voorstel is een separate 
overeenkomst op te stellen voor zelfbouwkavels, omdat toch veelal andere bepalingen en 
termijnen gelden. 

e. Geadviseerd wordt te onderzoeken of een optievergoeding te hanteren is bij 
zelfbouwkavels, zoals gebruikelijk is projecten elders in het land, daar waar het 
vermoeden bestaat dat er een ‘stok achter de deur’ nodig is voor bijvoorbeeld een sneller 
ontwikkelproces bij de particuliere opdrachtgever(s). Dit is per situatie een facultatieve 
beslisbevoegdheid door het college van B&W. 

f. In het verlengde hiervan wordt geadviseerd om een betere sturing in de 
koopovereenkomst voor zelfbouwkavels op te nemen. Om het risico te vermijden dat één 
deelnemer de financiering niet rond krijgt, en daarmee één woning in een bouwblok niet 
afgenomen / gerealiseerd wordt, terwijl de overige kandidaten de gronden in bezit 
hebben gekregen, wordt voorgesteld het transport bij de notaris (in een kort tijdsbestek te 
organiseren) afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de financiering van alle 
deelnemers rond is EN de notaris is betaald voor het passeren van de hypotheekakte 
(binnen één week worden alsdan alle afspraken gemaakt om de aktes van levering in 1 
tekensessie te transporteren). 

g. Aandacht te geven aan de definitie van ‘belanghebbende’ in relatie tot de aanvraag van 
de Omgevingsvergunning (in afstemming met afdeling Bouw- en Milieuzaken). Een 
aanvraag Omgevingsvergunning wordt immers normaliter in behandeling genomen 
wanneer de aanvrager eigenaar van de gronden is, hetgeen bij zelfbouw vaak niet het 
geval kan zijn. Een getekende koopovereenkomst en verrichtte aanbetaling worden 
beschouwd als afdoende om beschouwd te worden als ‘belanghebbende’.  

 
Voorstel 2: Voorgestelde aanpassingen, onder punt 2, te verwerken in de standaard 
koopovereenkomsten en deze ter vaststelling aan het college van B&W voor te leggen. 
 

3) Categorie woningzoekenden 
Op dit moment wordt een specifieke starterdefinitie gehanteerd, met de peildatum van 1 juli 2003. 
Daarnaast is er een categorie ‘gevestigde huurders’ met dezelfde peildatum en een categorie 
‘gevestigden overig’. Deze definities wijken af van regionale of landelijke definities van starters op 
de (koop)woningmarkt.  
Gezien de volgende overwegingen, wordt voorgesteld om eenduidige categorieën te hanteren die 
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tegelijkertijd in lijn liggen met de landelijke definities: 
a. Controlewerkzaamheden: het blijkt omslachtig en veel werk de woongeschiedenis te 

controleren om de status accuraat te bepalen, met een foutmarge. Wanneer 
woningzoekenden niet bij de gemeente woonachtig zijn, is de informatie bovendien minder 
goed toegankelijk en controleerbaar.  

b. Er is moeilijk onderscheid te maken tussen een woning in (gedeeltelijk) eigendom (of eigen 
huur) te hebben gehad, of alleen woonachtig te zijn geweest in een dergelijke woning 
(bijvoorbeeld eigendom – toenmalige – partner).  

Gezien deze overwegingen, alsmede de duidelijkheid naar kandidaat kopers, is het voorstel om 
nu 2 categorieën qua  status te hanteren: ‘starter’ (= koopstarter) voor degene die nooit een 
eigendomsaandeel heeft gehad in een koopwoning en ‘overig’ (= doorstromer) voor degene die 
wél een eigendomsaandeel heeft gehad. 
[Nader onderzocht wordt welke exacte definitie van ‘eigendom’ gehanteerd dient te worden, 
mede i.r.t. de te verrichten controlewerkzaamheden. Insteek is bewijslast (overleggen 
woongeschiedenis) primair bij de inschrijver (starter) te leggen.]  
 
Voorstel 3: In te stemmen met het hanteren van 2 categorieën voor woningzoekenden: (1) de 
categorie (koop)starter (woningzoekende die nooit de beschikking heeft gehad over een 
koopwoning en (2) de categorie gevestigde.  
 

4) Controlewerkzaamheden: 
a. Na besluitvorming door het college van B&W, vindt aanschrijving van ingeschreven 

woningzoekenden plaats t.b.v. de actualisatie van de woningzoekendenlijst. Alle 
ingeschreven woningzoekenden kunnen dan aangeven of zij nog geregistreerd willen 
blijven als woningzoekende bij de gemeente, en zo ja, welke (nieuwe) status zij hebben.  

b. Alle ingeschreven woningzoekenden worden na reactie op de aanschrijving 
gecontroleerd en ingedeeld in één van beide (nieuwe)categorie. De controle betreft 
woongeschiedenis i.r.t. de eigendomssituatie, alsmede de (historie van) burgerlijke stand 
(getrouwd in gemeenschap van goederen bijvoorbeeld).  

[ Indien technisch implementeerbaar, wordt gedacht aan de mogelijkheid tot inschrijven / wijzigen 
eigen gegevens middels DigiD. Dit wordt nader uitgezocht. ] 
 
Voorstel 4: In te stemmen met het opstarten van de actualisatie van het 
woningzoekendenregister middels aanschrijven van alle ingeschreven woningzoekenden.  
 

5) Starterwoningen vs. Luxe segment � toewijzing 
Momenteel vindt toewijzing plaats met voorrang aan ‘starters’1 conform de 2003- regeling. Circa 
80% van het woningaanbod in de Broeckgouw valt, conform de doelstelling voor deze woonwijk, 
binnen de woningcategorie ‘starterwoningen’, gebaseerd op de (grondprijs) categorieën in de 
grondexploitatie. Als gevolg van de aanpassing van de definities, en dus categorieën, van 
woningzoekenden, zoals wordt voorgesteld onder 3) zouden ook de toewijzingspercentages 
daaraan aangepast moeten worden. Voorliggend voorstel behoudt de aspecten van het 
vigerende toewijzingsbeleid, die goed functioneren en past enkele onderdelen aan:  

a. Starters kiezen op leeftijd; de oudste starter eerst (dit onderdeel handhaven op basis van 
het vigerende verkoopbeleid).  

b. Iedere 5e (effectieve) keuzepositie voor een woning in het startersegment (voorstel = < € 
275.000 VON) is voor een woningzoekende uit de categorie ‘overig’ (een ‘doorstromer’). 
De onderlinge keuzeposities worden o.b.v. loting bepaald per keuzeavond. Indien het 
aantal ‘overigen’ op de – nog te actualiseren – woningzoekendenlijst bijzonder groot blijkt 
te zijn, kan de verhouding aangepast worden naar bijvoorbeeld 1:4 of 1:3 (afweging ná 
actualisatie ). 

c. Starterwoningen beslaan programmatisch circa 80% van het woning- en kavelaanbod. 
Het luxe segment is qua aandeel in de afgelopen jaren aanzienlijk teruggebracht (minder 
vrije kavels en twee-onder-een-kap woningen). Vandaar dat het toewijzingsaandeel 
bijgesteld kan worden, om de – tevens in omvang toenemende groep – ‘overigen’ ook 
een (eerlijke) kans op een woningkeuze te geven. Om de woning- en kavelsegmenten 

                                                      
1 Conform de oorspronkelijk bepaalde definitie van ‘starters’, is iedereen die vóór peildatum 1 juli 2003 niet de 
beschikking heeft gehad over een koop- en/of huurwoning én nadien geen nieuwbouwwoning heeft gekocht in 
de Gouwwijk en/of Broeckgouw, te beschouwen als starter.   
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‘starter’ en ‘luxe’ te bepalen, kan een maximum VON- prijs van een woning (of kavel) 
toegepast worden, in plaats van de – tot op heden – toegepaste ‘grondprijs categorieën’, 
hetgeen naar de buitenwereld ook duidelijker is. Het voorstel is om hiervoor een VON- 
prijs te hanteren van € 275.000 en een kavelprijs van € 150.000 voor zelfbouwkavels.  
 

Voorstel 5: In te stemmen met de aanpassing van de begrenzing van het startersegment op basis 
van bovenvermelde VON- en kavel prijzen en de toepassing van de toewijzingsverhouding van 
starterwoningen (of kavels) 1:5. 
 

6) Doelgroep toewijzing:  
a. In het verleden is reeds tot een aanvulling op het gemeentelijke toewijzingsbeleid 

besloten, namelijk dat “woningzoekenden met een zorg- indicatie (voor zichzelf of een 
thuiswonend kind) met voorrang voor een nieuwbouwwoning kunnen kiezen. Dit vanuit 
het oogpunt dat een dergelijke woning gemakkelijker, beter en goedkoper voor de 
zorgvraag opgeleverd / ingericht kan worden, dan aanpassing van de bestaande 
woning”. Dit wordt (blijft) in het nieuwe verkoopbeleid gehandhaafd.  

b. In de zogenoemde ‘Zuidstrip’ van de Broeckgouw is eerder, mede naar aanleiding van 
bespreking in de Gemeenteraad, een aanvullende2 locatie beschikbaar gesteld voor de 
turn-key levering van 10 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Vooruitgang, 
onder de voorwaarde dat e.e.a. moet passen binnen de grondprijscategorieën van de 
koopwoningen. Deze woningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. Ook in de 
toekomst wordt dit mogelijk gemaakt tot maximaal 5% van het aantal te realiseren 
woningen in de Broeckgouw. 

c. Op dit moment is een locatie beschikbaar gesteld voor een doelgroep van senioren, die 
een haalbaarheidsstudie voor specifieke woningontwikkeling verrichten. Indien zij 
daadwerkelijk – met voorrang – in aanmerking willen komen, is een aanvulling op het 
toewijzingsbeleid nodig. In dit specifieke geval betreft het een locatie voor 
grondgebonden woningen met woonprogramma op de begane grond, middels GPO- 
ontwikkeling. Het toewijzingsbeleid moet dan voorzien in een x- aantal / percentage 
kavels (zelfbouw) dat voor een doelgroep (voorstel: 55+) met voorrang wordt 
aangeboden en gepaard gaat met specifieke richtlijnen voor ontwikkeling. Onderlinge 
loting bepaalt de keuzevolgorde binnen de doelgroep. Een dergelijke toewijzing (per 
situatie te beoordelen) wordt middels hardheidsclausule een beslissingsbevoegdheid 
voor het college van B&W, tot een maximum van 10% van het aantal te realiseren 
woningen in de Broeckgouw.  

d. In het verlengde van bovenstaande, is het met diezelfde hardheidsclausule mogelijk in 
een projectmatige ontwikkeling voor de doelgroep (aanstaand) senioren te voorzien, 
indien daar afdoende vraag naar wordt verondersteld, binnen hetzelfde maximum 
percentage van het aantal te realiseren woningen. 

 
Voorstel 6: In te stemmen met de hardheidsclausules toe te passen door het college van 
B&W, waarmee een doelgroep beleid of aanvullend sociaal huurbeleid kan worden gevoerd 
tot maximaal 1% (voorrang met medische indicatie), respectievelijk 10% voor specifieke 
doelgroepen en/of sociale huurwoningen.  

 
7) Overgangsregeling 

Met in acht name van bovenstaande wijzigingen, is het raadzaam tijdig de woningzoekenden 
daarover te informeren.  

a. Voorstel is nog één verkoopronde in de Broeckgouw onder huidige toewijzingsregels te 
organiseren; namelijk cluster 5 in fase 7&8 (19 starter- rijwoningen). 

b. Eigenlijk zou ook de doelgroep, die wacht op een nieuwbouwwoning in Edam – en 
gebruik wil maken van de status van afgelopen jaren – in staat gesteld moeten worden 
onder die voorwaarden aan een verkoopproces deel te nemen. Dit zou de eerste 
uitgiftefase van Keetzijde kunnen  zijn. In dat geval loopt de statusdefinitie en 
toewijzingssystematiek van verschillende uitgiftes wel door elkaar, hetgeen de 
duidelijkheid en controleerbaarheid aanzienlijk belemmert. Voorstel is de Keetzijde onder 
de nieuwe verkoopregels te brengen en qua uitgifteplanning in te kunnen spelen op een 

                                                      
2 Naast de aanvullende locatie in fase 1E, is in het oorspronkelijke voorkeursprogramma al de locatie fase 1C (48 
sociale huurappartementen in de Wierde, Wooncompagnie) en een locatie in deelgebied Keetzijde opgenomen.  
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grote(re) vraag c.q. snellere uitgifte.  
 
Voorstel 8: De uitgifte van 19 starterwoningen in fase 7&8 (laatste kwartaal 2015) als 
overgangsregeling onder de huidige toewijzingsbepalingen plaats te laten vinden en opvolgende 
uitgiftes conform de voorgestelde verkoopbepalingen.  

 
8) Openstelling gemeentelijke woningzoekendenlijst 

Momenteel wordt de gemeentelijke woningzoekendenlijst periodiek open gesteld voor nieuwe 
inschrijvingen. Dit betekent dat woningzoekenden een figuurlijke drempel tegen komen bij het 
proces om een woning te kopen. Het heeft de voorkeur om in zo vroeg mogelijk stadium de 
potentiele kopers bij het project te betrekken en als doelgroep in kaart te hebben. Daarom 
zouden kandidaat- kopers zich op ieder moment moeten kunnen registreren als 
woningzoekende.  
 
Om daarbij toch met een ‘vaste groep’ en verkooptraject in te kunnen, zal gewerkt worden met 
een peildatum van inschrijving. Iedere woningzoekende die zich aanmeldt voor een keuzeavond 
en op moment van de daarbij behorende bouwmarkt (startmoment aanmelden voor een 
keuzeavond) ingeschreven staat, wordt beschouwd als ingeschreven woningzoekende die met 
voorrang in aanmerking komt voor een woningkeuze. Kandidaten die (nog) niet ingeschreven 
staan, komen dus niet met voorrang in aanmerking.  

 
Voorstel 9: De gemeentelijke woningzoekendenlijst permanent open te stellen voor nieuwe 
inschrijvingen en de werken met een peildatum zijnde de datum van de desbetreffende 
bouwmarkt.  

 
 
 
 
Financiële  consequenties en dekkingsmiddelen:  
Niet van toepassing op dit voorstel 
 
 
Gevolgde Procedure:  
Voorliggend voorstel is tot stand gekomen via een ambtelijke werkgroep, waarin de verschillende 
disciplines zijn betrokken, en de projectorganisatie van de Broeckgouw, waarin de ervaring met 
verschillende verkoopfases is opgedaan. Het voorstel is via de projectgroep de Broeckgouw als 
advies aan de Stuurgroep voorgelegd en bij instemming van de Stuurgroep aan het college van B&W 
aangeboden. 
 
 
Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:  
Na instemming door de gemeenteraad start het aanschrijven van het woningzoekendenregister (alle 
ingeschreven woningzoekenden) t.b.v. de actualisatie van de gegevens.  
 
Na het collegebesluit is het communicatietraject gestart om belanghebbenden van de aanstaande 
wijzigingen op de hoogte te stellen en de consequenties & mogelijkheden duidelijk te maken, mede in 
relatie tot de geplande verkoopmomenten. 
 
In dezelfde periode worden / zijn de (licht) aangepaste koopovereenkomsten ter vaststelling aan het 
college voorgelegd.  
 
Kandidaten die zich in de periode 17 augustus – 11 september 2015 hebben ingeschreven op de 
woningzoekendenlijst, hebben zich nog onder de ‘oude’ voorwaarden en definities ingeschreven, 
omdat de aanstaande verkoop – als overgangsregeling – onder die voorwaarden plaats vindt. Nieuwe 
kandidaten worden wel gelijktijdig op de hoogte gesteld van aanstaande wijzigingen.  
 
 
Relatie met kerntakendiscussie  
Het voorstel is voortgekomen uit de actieve rol die vervuld wordt bij de ontwikkeling van de 
nieuwbouwwijk de Broeckgouw. 
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Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met  analyse van de juridische risico´s:  
Voorliggend voorstel is in lijn met de vigerende wet- en regelgeving en als zodanig getoetst. 
 
 
Eventuele alternatieven en keuzebepaling:  
De diverse overwegingen zijn in dit voorstel opgenomen. 
 
 
Tijdpad van realisatie:  
De vervolgstappen zijn in dit voorstel benoemd en worden gezet ná de uitgifte van woningen in 2015. 
 
 
Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen pe riode:  
Niet van toepassing 
 
 
Personele aspecten:  
Uitvoering vindt plaats binnen huidige organisatie, onderverdeeld in medewerkers VROM en 
projectbureau de Broeckgouw, conform vaste taak- en rolverdeling 
 
 
Toelichting op het voorstel: 
Er is geen verdere toelichting. 
 
 
Edam-Volendam,  d.d. 8 september 2015 
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
de secretaris,                                 de burgemeester, 
mr. D.K.W. Hendriks.                     W.J.F.M. van Beek. 


