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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen, met betrekking 
tot woonplicht. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 1 september 2020 hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze 
raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Bent u als college bereid woonplicht in te voeren voor eigenaar van nieuwbouwwoningen? Zo nee, ziet u 
problemen die u hiervan weerhouden? 
Antwoord vraag 1 
In de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dinkelland is bij kavelverkoop sinds 2011 een 
verplichting tot zelfbewoning opgenomen. De bepaling uit de verkoopvoorwaarden is hieronder toegevoegd. 
Ook in de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden zal een dergelijke bepaling worden opgenomen.  
 
Bepalingen inzake woningen; algemene verkoopvoorwaarden Dinkelland december 2011 
Artikel 18 Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop 
 
1. De wederpartij verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken 
om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet 
aan derden te zullen doorverkopen of anderszins te vervreemden of door anderen dan zijn gezinsleden te 
laten bewonen. Een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. Artikel 13 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: 
a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek; 
b. executoriale verkoop; 
c. schriftelijke ontheffing door het college van B&W als bedoeld in lid 4. 
 
  

 



3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende 
welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in de basisadministratie persoonsgegevens 
is ingeschreven. 
 
4. Het college van B&W kan op schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe van de wederpartij schriftelijk 
ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt in ieder geval verleend in geval 
van: 
a. verandering van werkkring van de wederpartij op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd moet worden; 
b. overlijden van de wederpartij of diens echtgeno(o)t(e) of partner; 
c. ontbinding van het huwelijk van de wederpartij door echtscheiding of beëindiging van het 
samenlevingsverband; 
d. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de wederpartij of van één van zijn 
gezinsleden; 
e. doorverkoop aan iemand die op grond van het op het moment van doorverkoop van toepassing zijnde 
grondverkoopbeleid van de gemeente Dinkelland in aanmerking komt voor een bouwkavel. 
 
Vraag 2. 
Hoeveel % van de bestaande woningenbouw is in Dinkelland in handen van beleggers? En om hoeveel 
woningen gaat dit in Dinkelland? 
 
Bron CBS 
Woning naar eigendom Dinkelland Nederland 
Koop 74% 57,4 % 
Sociale huur 13% 29,4 % 
particulier huur 12,7% 12,9% 
onbekend 0,3% 0,4% 
Antwoord vraag 2: Bovenstaande gegevens zijn bekende cijfers uit het CBS. Daaruit blijkt met name het 
percentage particuliere huur mogelijke beleggers zijn.  
  
Vraag 3: Gaat u als College een bepaalde grens aanhouden qua bedrag? Of b.v. een woonplicht in jaren? 
Antwoord vraag 3. In de verkoopvoorwaarden is een woonplicht van 5 jaar opgenomen. 
 
Vraag 4: Denk u als er een woningplicht is binnen Dinkelland dit voordelen zal hebben voor starters/senioren 
op de woningmarkt? 
Antwoord vraag 4. Voordeel van de verplichting is dat alleen mensen die zelf behoefte hebben aan een 
woning zich melden en niet mensen die de woning zien als investeringsobject. En dat heeft voordelen voor 
de bereikbaarheid van deze woningen voor de doelgroepen. 
 
Vraag 5. Wat gaat u als College doen om de woningbouw voor starters vlot te trekken? 
Antwoord vraag 5. In nagenoeg alle kernen zijn inmiddels woningbouwplannen in ontwikkeling die tevens 
voorzien in aanbod voor Starters. Daarnaast is onlangs door uw raad de grens om in aanmerking te komen 
voor een starterslening verruimd. 
 
Vraag 6. Wanneer gaat u als College zorgen dat er binnen nu en een halfjaar Tinyhouses als nieuwe 
  woonvorm in Dinkelland geïntroduceerd gaat worden? 
Antwoord vraag 6. Over de stand van zaken mbt de tiny houses wordt u, zoals toegezegd, afzonderlijk per 
raadsbrief geïnformeerd.  
 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
De fractie van burgerbelangen Dinkelland heeft op 12 augustus schriftelijke vragen gesteld op basis van 
artikel 35 van het Regelement van Orde. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college 
beantwoord middels een raadsbrief. 
 
  



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


