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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Evalueer verkoop bloot eigendom’ 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het Gewijzigd voorstel van het college inzake ‘Verkoop bloot 

eigendom’ (RIS302036) op 18 juli 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie I.4 

‘Evalueer verkoop bloot eigendom’ (RIS303259) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

- met de voorgestelde uitbreiding van gebieden waar Verkoop Bloot Eigendom mogelijk 

 is, het aantal adressen dat hiervoor in aanmerking komt met circa 5o% toeneemt; 

- het aantal bloot eigendom-transacties in de periode 2014-2018 352 bedroeg; 

- er in de meerjarenbegroting 2019-2022 rekening wordt gehouden met 6o 

 verkooptransacties per jaar. 

 

Overwegende, dat: 

- bij de verkoop bloot eigendom het aantal verkopen, de wijk en het soort woningen 

 geregistreerd wordt, maar er nog niet gemonitord wordt of de koper ook eigenaar- 

  bewoner is van de woning die op de grond van het bloot eigendom is gesitueerd. 

 

Verzoekt het college: 

- naast de aantallen, de wijken en de soorten woningen ook te registreren of de erfpachters 

die het bloot eigendom verwerven zelf wel of niet de bewoner zijn van de bijbehorende 

woning. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

Bij een aanvraag zal worden nagegaan of de erfpachter wel of geen bewoner is van de bijbehorende 

woning. Deze informatie zal worden toegevoegd aan de gegevens die op dit moment al worden 

geregistreerd. Bij het jaarbericht zal hierover worden gerapporteerd.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 


