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Inhoud

Geactualiseerd woonbeleid in Ede

(nadere concretisering van enkele speerpunten uit de woonvisie)

&

Instrumenten om beleid uit te kunnen voeren



Actualiteit in Ede



Drie doelen

Doel 1: zorgen voor voldoende sociale woningen

Doel 2: zorgen dat deze woningen bij de juiste 
doelgroep terecht komen

Doel 3: zorgen dat de woningen voor langere tijd
beschikbaar zijn/blijven voor de doelgroep



Doel 1: voldoende sociale 
woningen

1. Eenduidige programmering nieuwe projecten en 
herprogrammering bestaande projecten waar 
mogelijk

2. Corporatie first, markt benutten en tenslotte 
rolneming gemeente

3. Inzet op tijdelijke woningen en 
flexwoonconcepten



Doel 2
woningen bij de juiste doelgroep



Doel 3 (1)
langdurig beschikbaar

Huidige praktijk: 

• Prijsgrens en marktwaarde liggen steeds verder uit elkaar

• Bij mutatie schieten de prijzen omhoog

• Eerste koper pakt het waardeverschil

• Woningen verdwijnen uit het goedkope segment



Doel 3 (2)
langdurig beschikbaar

Wat kunnen we daaraan doen: 

• Doelgroepenverordening: instandhoudingstermijn huurwoningen

• Herdefiniëring product sociale koop

• Onderzoek naar inzet Koopgarant



Herdefiniëren Sociale koop



Koopgarant



Koopgarant
inzet door gemeente

Wat zijn de aandachtspunten: 

• Hoe verwerken we het in de administratie

• Hoe komen we aan de benodigde middelen (en hoeveel is er nodig)

• Hoe kunnen we KG inzetten

• Op gronden van de gemeente

• Op gronden van de ontwikkelaars

• Opleggen of verleiden en hoe dan?



Invoering i.s.m. Opmaat

Hoe organiseren we de uitvoering: 

• Link met de doelgroepenverordening

• Te hanteren criteria voor selectie van de kopers

• Verwerking in anterieure overeenkomsten

• Koopgarant overeenkomsten (akten) met ontwikkelaars en 

consumenten

• Handling bij mutaties

• Inschatting benodigd budget en omvang portefeuille



Nog niet te bepalen zaken

Hoe ontwikkelen de volgende zaken zich in de komende jaren: 

• Waarde van de woningen

• Omvang en hoeveelheid ZAV

• Prijsniveau van doorverkoop

• Werkelijke kosten van de regeling 
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Vragen?


