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Aanleiding
Jaarlijks, in principe in het voorjaar, vindt de uitgifte van sociale koopwoningen plaats binnen onze
gemeente. Deze woningen worden in opdracht van Woningstichting de Veste te Ommen gerealiseerd.
Probleerr~stelling
In tegenstelling tot wat wij u in ons advies `Uitgifte woningen sociale sector 200T (nummer 413, zie bijlage
A) meedeelden, heeft Woningstichting de Veste de achterstand in productie in 2007 maar deels
weggewerkt. Eind dit jaar zal de achterstand nagenoeg geheel zijn ingelopen.
Per uitbreidingsplan geven wij u onderstaand in het kort de huidige stand van zaken weer.
Westerbouwlanden 28 fase
De te bouwen 16 sociale koopwoningen in Westerbouwlanden 2e fase zijn medio 2007 toegewezen.De
bouw van de woningen vordert gestaag. De woningen zullen naar verwachting medio dit jaar worden
opgeleverd.
De Gerner Marke
Voor 19 van de 31 te bouwen woningen in De Gemer Marke vond eind 2007 de inschrijving piaats.
Inmiddels zijn alle woningen toegewezen. Met de bouw van de eerste woningen wordt eind deze maand
7~ gestart.
De inschrijftermijn voor de overige 12 woningen zal binnenkort worden geopend.
De Nieuwe Landen
Het probleem van de te diepe en daardoor te dure kavels voor de sociale koopwoningen, waarover wij u
informeerden in ons advies `Uitgifte woningen sociale sector 200T (nummer 413, zie bijlage A), is door de
komst van de VROM-Starterslening opgelost.
Door gebruik te maken van deze lening blijven de woningen inclusief deze kavels financieel bereikbaar
voor de doelgroep. Inmiddels zijn tekeningen ingediend voor de bouw van 7 sociale koop- en 18 sociale
huunmroningen, waardoor de achterstand grotendeels wordt ingelopen.
Resteren uit 2007 nog 6 sociale koop- en 8 sociale huurwoningen. Hierbij doet zich het probleem voor dat
het in het plan opgenomen woonzorgcomplex en etagewoningen als sociale woningbouw zijn aangemerlct.
U heeft besloten de voor het woonzorgcentrum bestemde locatie in De Nieuwe Landen voorlopig te
reserveren, zolang geen duidelijkheid bestaat over uifiroering van de plannen voor de Mr. Gorisstraat /
iCampfstraat. Daardoor is het momenteel niet mogelijk de woningen te realiseren.
Maatregelen
Met ingang van 2009 neemt de gemeente de regie wat betreft de productie en verkoop van sociale
koopwoningen in eigen hand, waardoor zij `volledig' grip heeft en houdt op de prijzen en de planning c.q.
de productie.
Vanaf dat moment zal Woningstichting de Veste zich in Lemelerveld uitsluitend bezig houden met de
realisatie van huurwoningen, eventuele projecten uitgezonderd (zoals Mr. Gorisstraat/i(ampfstraat).
Wat betreft de uit 2007 resterende 6 sociale koop- en 8 sociale huurvvoningen adviseren wij u te besluiten
dat in 2008 nader wordt gerapporteerd over (inwlling van) de voor het woonzorgcomplex gereserveerde
locatie en de voor etagewoningen bestemde kavel aan de itanaaldijk Noord (zie bijlage C).
Uitgifte 2008
Naast de hiervoor vermelde dit jaar uit te geven 31 koopwoningen in De Gemer Marke en 7 koopwoningen
in De nieuwe Landen vermeldt het Woningbouwprogramma 2008 - 2010 (zie bijlage B) de volgende uitgifte
voor 2008:
· De Gerner Marke 28 fase 6 koopwoningen + 9 huurvvoningen
· Westerbouwlanden Noord 20 koopwoningen
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De achterstand in De Gemer Marke dient eerst te zijn weggewerkt, voordat met de ontwikkeling van een
volgende uitgifte mag worden begonnen. Om niet teveel koopwoningen in één jaar aan te bieden, lijkt het
ons goed te ovenmregen de 6 woningen van dit jaar door te schuiven naar de uitgifte 2009, zodat dan ca. 12
woníngen kunnen worden uítgegeven.
Van Westerbouwlanden Noord is op dit moment nog niet bekend of er dit jaar (sociale) koopwoningen
kunnen worden uitgegeven. Daarnaast zijn er specifieke afspraken gemaakt met ontwikkelaar Schavast,
welke de komende tijd nader worden uitgewerkt en aan u zullen worden voorgelegd ter goedkeuring.
De in het woningbouwprogramma vermelde woningen zijn indicatief.
Conclusle/advles
· Kennis te nemen van de stand van zaken
· Akkoord te gaan met de uitgifte 2008
· In 2008 nader rapporteren over de locaties woonzorgcomplex en etagewoningen in De Nieuwe
Landen.
Overieg met andere afdeBngen
Niet van toepassing
Communicatie
De situatie met betrekking tot de 6 sociale koop- en 8 sociale huurwoningen bespreken met de Veste en
zonodig op bestuurüjk niveau daarover afspraken maken.


