
Raadsvragen gemeenteraad 20 september 2018  

Sociale woningbouw in de dorpskernen binnen de gemeente Woerden 

 

Inleiding  

In Harmelen is een sociaal woningbouwproject opgestart ( Mauritshof) met als doelstelling 

het bouwen van sociale koopwoningen, om zo woonruimte te creëren voor de jongeren 

(/starters) uit het dorp en om de woningcarrousel weer op gang te krijgen.  

De verkoop van deze woningen is in handen gegeven van een makelaar, wat de prijs 

vermoedelijk wel opdrijft. Verder kunnen ( jongere) kopers met weinig arbeidsjaren en 

navenant weinig spaargeld of met een studieschuld niet de noodzakelijke hypotheek 

afsluiten bij een bank.  

De doelstelling was toch heel duidelijk, sociale koopwoningen voor Harmelenaren, waar 

grote behoefte aan is in het dorp. Deze doelstelling dreigt helaas te mislukken want zou het 

niet voor de hand liggen dat bij sociale koopwoningen de kostprijs afgestemd wordt op wat 

de doelgroep bij de bank kan krijgen aan hypotheek? Een gemeentelijke subsidie of 

garantstelling kan ook een mogelijkheid zijn om de doelstelling niet te laten mislukken.  

Harmelen is, net als Kamerik en Zegveld een mooi dorp waar inwoners al generaties lang 

een passende woning weten te vinden, laat dat zo blijven en zorg ervoor dat dit ook voor de 

toekomst gewaarborgd wordt. 

De SP heeft de volgende vragen aan het college:  

1. Hoe gaat het college waarborgen dat de woningen aan het Mauritshof worden 

verkocht aan de Harmelenaren die een sociale koopwoning zoeken?  

 

2. Hoe gaat het college waarborgen dat de woningen die de komende 5 jaar in 

Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld worden gebouwd als eerste worden 

aangeboden aan de inzittenden een aansluit bij de vraag aangaande het 

koopsegment van deze doelgroep?  

 

3. Hoe wordt voorkomen dat de sociale koopwoning(en) worden gekocht door een 

speculant die de woningen een jaar later voor dikke winst weer in de markt zet?  

 

4. Is het college bereid om een subsidie of garantstellingsregeling te bieden aan de 

inwoners die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning? 

 

5. Is het college bereid de regering te verzoeken een algemene voorrangsregeling te 

treffen waar het gaat om het huisvesten van inwoners met een woonwens voor een 

woning in de eigen woonplaats (kern of stad)?  

 

6. Is de burgemeester bereid om ook in VNG-verband een lans te breken voor 

dergelijke regelingen en samen sterk te staan?  
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