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Betreft: Schriftelijke vragen ‘Verkoop (sociale) huurwoningen Essendael’

Geachte raadsleden,

INLEIDING
Op 7 september 2021 heeft de fractie EVA schriftelijke vragen gesteld over de ‘Verkoop van (sociale)
huurwoningen in Essendael’. In deze raadsinformatie brief geven wij u antwoord op deze vragen.
KERNBOODSCHAP
1. Is het college ermee bekend dat er (sociale) huurwoningen verkocht worden in Essendael?
Antwoord: Uit navraag is gebleken dat de corporaties geen (sociale) huurwoningen verkopen of
hebben verkocht in Essendael.
2. Welke afspraken zijn er destijds gemaakt met de ontwikkelaar over verkoop van huurwoningen?
Antwoord: Er zijn destijds geen specifieke afspraken gemaakt met een ontwikkelaar over de
verkoop van huurwoningen.
3. Welke consequenties heeft deze verkoop voor de verhouding sociale/bereikbare huurwoningen
voor de balans zoals we die hebben vastgelegd in de woonvisie voor de wijk Essendael?
Antwoord: Niet van toepassing omdat er geen sprake van verkoop is of is geweest.
4. Welke afspraken zijn er gemaakt met ontwikkelaars/initiatiefnemers voor toekomstige projecten
m.b.t. toekomstige verkopen van huurwoningen?
Antwoord: U heeft in juli de ‘Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente
Albrandswaard 2021’ vastgesteld. Deze verordening nemen we als kader mee bij het maken van
toekomstige afspraken.
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5. Is het college bereid bij de ontwikkeling van de Omloop dusdanige afspraken te maken met
ontwikkelaars dat de eerste 20 jaar deze huurwoningen niet op de vrije markt gaan komen?
Antwoord: Zie antwoord bij 4.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

