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Amendement van het lid Boomsma (CDA) inzake de Begroting 2020 (Ambitie 
woningen in het middensegment). 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de Begroting 2020. 

Constaterende dat: 
- 	in het coalitieakkoord 2018-2022 staat: 'Van de nieuw te bouwen woningen 

worden elk jaar 1.670 gebouwd in het segment middenhuur'; 
in het Woningbouwplan 2018-2025 het college voorziet in de bouw van totaal 
11.690 middeldure huurwoningen, 

Overwegende dat: 
er in 2018 in totaal 1.152 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen 
zijn, 518 minder dan voorzien; 
de wethouder in Het Parool (30/08/2019) aangaf niet te verwachten dat in 
2019 de ambitie van 1.670 middeldure huurwoningen zal worden behaald; 
uitgaande van het gemiddelde van de realisatie in 2018 en de ambitie van 
2019 er bij benadering 259 middeldure huurwoningen minder dan voorzien in 
het woningbouwplan in aanbouw genomen worden in 2019; 

- de wethouder in de raadscommissie WB van woensdag 11 september jl. 
aangegeven heeft dat er de eerste jaren minder dan 1.670 middeldure 
huurwoningen gebouwd worden en in de latere jaren dat aantal meer dan 
1.670 zal worden; 

- deze verhoging niet zichtbaar is in de Begroting 2020 voor 2019 tot en met 
2023, maar er ook in deze jaren nog gerekend wordt met 1.670 woningen per 
jaar; 
met deze getallen het doel van 11.690 middeldure huurwoningen in 2025 niet 
gerealiseerd wordt en het gemiddelde van 1.670 eveneens niet gerealiseerd 
wordt, 

Besluit: 
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Op pagina 216 van de Begroting 2020 de volgende getallen bij indicator # 3 ̀ Middel 
dure huurwoningen' te wijzigen van: 

Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Prognose 
2021-2023 

1.152 1.670 1.670 '21 1.670 
'22 1.670 
'23 1.670 

naar: 

Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Prognose 
2021-2023 

1.152 1.670 1.825 '21 1.825 
'22 1.825 
'23 1.825 

en hierbij de voetnoot toe te voegen: 
"1. Omdat we in 2018 onze ambitie voor de bouw van middel dure huurwoningen niet 
gehaald hebben, verhogen we de ambities voor de komende jaren." 

Het lid van de gemeenteraad 

D.T. Boomsma 
- 

  

	- 
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