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Samenvatting: 
Per 1 september 2009 heeft het Rijk zijn restantsubsidieverplichtingen op grond van het Besluit 
Woninggebonden Subsidies bij het Woningschap Regio Zwolle afgekocht en het besluit ingetrokken. 
Het Woningschap heeft vervolgens alle verplichtingen, op 8 Zwolse na, per 1 december 2010 
afgekocht. Deze 8 dossiers zijn uiterlijk per 1 juli 2011 overgeheveld naar de gemeente Zwolle. 
Daarmee vervalt de laatste grond tot het langer in stand houden van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR). Het algemeen bestuur van het Woningschap heeft het principebesluit genomen om de raden van 
de deelnemende gemeenten te verzoeken tot opheffing van de GR over te gaan. 
   

 

 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Woningschap Regio 
Zwolle per 1 juli 2011 en bijgevoegd liquidatieplan; 

2. In te stemmen met overheveling van de per 1 juli 2011 nog resterende jaarlijkse verplichtingen 
voor een achttal subsidiegerechtigden ad. € 177.970,00 naar gemeente Zwolle; 

3. Te besluiten het resterende bedrag ad € 123.668,00 toe te voegen aan de Reserve 
Volkshuisvesting; 

4. Het dagelijks bestuur van het Woningschap Regio Zwolle van de besluiten van de raad op de 
hoogte te stellen. 

 

 



 
 
 
 
 
Inleiding; 
Per 1 september 2009 heeft het Rijk zijn restantsubsidieverplichtingen op grond van het Besluit 
Woninggebonden Subsidies aan het Woningschap Regio Zwolle afgekocht en uitbetaald. Gelijktijdig 
heeft het Rijk het Besluit Woninggebonden Subsidies ingetrokken.  
 
Oorspronkelijke doelen van de regeling waren het ontvangen, verlenen, vaststellen, uitbetalen en 
beheren van door het Rijk beschikbaar gestelde woninggebonden subsidies die volledig zijn ingezet 
voor de realisatie van huur- en koopwoningen van corporaties en particulieren.    
 
Argumenten: 
Afkoop en uitbetaling van de verplichtingen door het Rijk bood het  Woningschap de mogelijkheid om 
corporaties en particulieren een (vrijwillig) afkoopvoorstel voor te leggen. Het grote voordeel van 
afkoop is dat (hoge) toekomstige renteverplichtingen dan niet meer uitbetaald hoeven te worden.  
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 2 juli 2010 (zie bijlage) hiertoe besloten. Van de 
56 voorgelegde afkoopvoorstellen (uitbetaling per 01-12-2010) zijn er om uiteenlopende redenen 8 
(allen dossiers Zwolle) niet geaccepteerd.   
Na overheveling van deze acht subsidieverplichtingen naar de gemeente Zwolle per uiterlijk 1 juli 
2011 vervalt de laatste grond tot het langer in stand houden van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR). 
 
Met het intrekken van het Besluit Woninggebonden Subsidies door het Rijk, de afkoop van haar 
subsidieverplichtingen en de door het Woningschap (grotendeels) afgekochte particulieren en 
corporaties zijn de doelen waarvoor de GR is aangegaan komen te vervallen.   
 
Risico’s: 
N.v.t. 
 
Alternatieven: 
Geen, nu alle subsidieverplichtingen van de gemeente Dalfsen door het Woningschap zijn afgekocht 
en het aandeel in het slotvermogen van de GR aan de gemeente wordt uitgekeerd. 
 
Financiële dekking: 
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

De gemeente Dalfsen mag bij liquidatie per 1 juli 2011 rekenen op een aandeel van € 138.668,00 uit 
het slotvermogen van de GR. Op dit bedrag dient nog € 15.000,00 in mindering te worden gebracht 
als toegezegde bijdrage aan Woonstichting VechtHorst in de kosten van een liftinstallatie in het 
appartementencomplex Schaapmanstraat/Schepersstraat te Oudleusen.   

Omdat het uit te keren vermogen oorspronkelijk een bestemming/relatie heeft met volkshuisvesting, 
adviseren wij u het resterende bedrag toe te voegen aan de Reserve Volkshuisvesting.  
 
Communicatie: 
Niet van toepassing. De subsidieverplichtingen aan particulieren en corporaties in de gemeente  op 
grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies zijn reeds in 2010 door het Woningschap 
afgekocht. 
 
Behandeld in raadscommissie: 
N.v.t. 
 
Bijlagen: 

1. Liquidatieplan 
2. Jaaroverzicht 2010 
3. Verslag bestuursvergadering 2 juli 2010 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
Ter inzage liggende stukken: 
N.v.t. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2011, nummer 133; 
 
overwegende dat, door intrekking van het Besluit Woninggebonden Subsidies en afkoop van de 
subsidieverplichtingen door het Rijk en de door het Woningschap Regio Zwolle (grotendeels) 
afgekochte particulieren en corporaties, de doelen zijn vervallen waarvoor de Gemeenschappelijke 
Regeling is aangegegaan; 
 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. in te stemmen met liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Woningschap Regio 
Zwolle per 1 juli 2011 en bijgevoegd liquidatieplan; 

2. in te stemmen met overheveling van de per 1 juli 2011 nog resterende jaarlijkse verplichtingen 
voor een achttal subsidiegerechtigden ad. € 177.970,00 naar gemeente Zwolle; 

3. het resterende bedrag ad € 123.668,00 toe te voegen aan de Reserve Volkshuisvesting; 
4. het dagelijks bestuur van het Woningschap Regio Zwolle van de besluiten van de raad op de 

hoogte te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 oktober 
2011. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


