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Voorstel
Besluit:
a. Tot ins telling van een onafhankelijke commissie
b. De start van de regeling op basis van een budget van € 10 mln
c. De taxatie van woningen te baseren op marktwaarde op moment van taxa tie

Eerdere besluitvorming
•

•
•

20 april 2015
2 december 2015
25 januari 2016

•
•

27 september 2016

•

22 december 2016

14 juni 2016

RIB PHS MMS (verkenning Ontwikkelmaatschappij)
Motie (M6), waarin urgentie van MMS benadrukt wordt (+ N65)
RIB plan van aanpak MMS (inventarisatie issues en peiling
belangstelling MMS in de vorm van digitale enquête en individuele en straatpilots)
RIB stand van zaken MMS (resultaten inventarisatie)
RIB de Vughtse Aankoopregeling als onderdeel van de Vughtse
Regeling (voorheen MMS)
Raadsvoorstel De Vughtse Regeling

lnleiding
Op 22 december 2016 heeft de raad De Vughtse Regeling, waaronder de Vughtse Aankoopregeling
met een amendement (A2) vastgesteld. De aanpassingen zijn doorgevoerd in de Aankoopregeling. In
het amendement heeft de raad het college opdracht gegeven drie voorstellen aan de raad voor te
leggen, namelijk
a)
De onafhankelijke commissie, inclusief urgentieregeling;
b)
De financiële kaders:
c)
De wijze van taxatie, waarvoor bewoners, belanghebbenden
en deskundigen worden
geconsulteerd.
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Beoogd effect
De Aankoopregeling biedt een vangnet voor particuliere eigenaar-bewoners die vanwege de
werkzaamheden aan spoor en weg 'vastzitteri' in hun woning. De Aankoopregeling is onderdeel van
De Vughtse Regeling.

Argumenten
a)
De onafhankelijke commissie
Voorgesteld wordt de drie kandidaten voor de onafhankelijke commissie ter goedkeuring voor te
leggen aan het presidium (met mandaat van de raad) en niet aan de raad. Mocht een aantal mensen
alsnog afgewezen worden dan wordt de privacy van deze mensen niet beschadigd. Het alternatief
een stemming in de raad conform het reglement van Orde, met briefjes op personen.
Installeren van de commissieleden voIgt na het zomerreces.
b)
De financiële kaders
De voorgestelde regeling wordt uitgevoerd door een op te richten Stichting. Deze Stichting koopt en
verkoopt de woningen en zorgt voor beheer. De Stichting wordt door de gemeente opgericht en van
fmanciering voorzien.
In de voorgestelde regeling koopt deze Stichting woningen aan die aan de voorwaarden voldoen.
Indien mogelijk worden de woningen weer verkocht. Lukt dit niet dan worden de woningen tijdelijk
in beheer gehouden en in een later stadium verkocht. De stichting sluit een
fmancieringsovereenkomst met de gemeente.
De benodigde fmanciering is door de gemeente in kaart gebracht. Door Brink Management Advies
zijn vergelijkingen gemaakt met de regelingen in Moerdijk en Groningen. Op basis daarvan wordt
geadviseerd een bedrag van €1 Omln beschikbaar te stellen voor de regeling.
Gezien de ontwikkeling van de woningmarkt in Vught verwachten we dat de voorgestelde €10
miljoen mim voldoende is om de regeling uit te voeren. Hiermee kan tegemoet worden gekomen
aan de behoefte om mensen te helpen die door de plannen aan spoor en weg in de problemen
komen.
De regeling gaat ervan uit dat woningen opnieuw worden verkocht. Verwacht mag worden dat een
groot deel van de ingezette middelen weer terugvloeit naar de Stichting en daarmee naar de
gemeente. Het is echter niet uit te sluiten dat de regeling uiteindelijk met een negatief saldo moet
worden afgesloten. Er moet rekening worden gehouden met rentekosten van de aan te trekken
financiering, taxa tie kosten, transactiekosten van de woningen en uitvoeringskosten van de regeling.
Al deze kosten zijn ondergebracht bij de Stichting, er vloeien geen extra kosten voor de gemeente uit
de regeling voort. Door Brink Management Advies zijn drie scenario's doorgerekend, variërend
onder andere in waarde en waardeontwikkeling van de woningen, maar ook in uitvoeringskosten per
woning. In alle scenario's leidt de regeling tot een negatief eindsaldo, wat varieert tussen de € 0,4 en
-€ 4,8 miljoen. We stellen voor om in de kadernota hiervoor een voorstel op te nemen.
De financiering van de voor de regeling in te zetten middelen zal de vorm krijgen van een lening.
Het grootste deel daarvan zal kunnen worden afgelost bij verkoop van de woningen. De lening zal
langs de reguliere kanalen van de gemeente worden betrokken.
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Inzet van particuliere middelen is eveneens overwogen Dit is alleen zinvol als de fInancier ook risico
kan en willopen. Afdekken van het risico door de gemeente is namelijk veelal relatief duur ten
opzichte van een lening bij BNG. Deze fInanciering is alleen interessant als een ondernerner zelf de
huizen koopt (al dan niet via de Stichcing) en verkoopt. Dit zonder enige invloed op het beleid van
de commissie. Een particulier zal hier alleen belangstelling voor hebben als er een winstpotentie is.
Dat verhoudt zieh sIecht met de doelstelling van de regeling, namelijk dat deze mensen moet helpen
die in de problemen zijn gekomen.
Herontwikkeling kan ook een oplossing zijn als zieh op een specifieke locatie veel eigenaren melden
voor de regeling. Het kan dan zinvol zijn de totale locatie te verwerven en een herontwikkeling op
gang te brengen. Dit vereist wel dat alle eigenaren meedoen. Er is geen onteigeningsgrond.
Mogelijke locaties die hiervoor in aanmerking komen zijn in beeld gebracht en er is met
ontwikkelaars gesproken. Dit proces zal worden vervolgd en kan mogelijk op een enkele specifieke
locatie tot een oplossing leiden, maar biedt voor de regeling in totaal geen soelaas.
De commissie die beslist over de aanvragen komt volgens afspraak vier maal per jaar bijeen. Tevens
is afgesproken dat de scichting met meer dan 25 woningen per jaar in eigendom heeft. De
aangegeven €10mln is het budget waarmee de commissie gaat werken. Zij krijgt tot taak de meest
urgente situaties op te lossen. Voorgesteld wordt dat de commissie gaat werken met tranches: een
maximum budget per bijeenkomst. Wanneer het aantal aanvragen onverwacht hoog is, wordt zo
voorkomen dat de commissie bij een bijeenkomst ook minder urgente gevallen honoreert en bij een
volgende bijeenkomst budget tekort zou komen om urgente gevallen te ondersteunen.
De ruer boven beschreven aanpak heeft betrekking op de pilot. Verwacht wordt dat de voorgestelde
€10mln mim voldoende is om de regeling langjarig oit te voeren. In de pilot moet blijken of dit
budget en de aanmeldingen zieh ontwikkelen zoals ingeschat. Wijkt de werkelijke situatie
substantieel af dan is dat aanleiding om de aanpak opnieuw te bezien.
c)
De wijze van taxa tie, waarvoor bewoners, belanghebbenden en deskundigen worden
geconsulteerd
In de Aankoopregeling is door Brink Management Advies geadviseerd de marktwaarde te nbemen.
Argumenten om ruer voor te kiezen zijn onder andere:
- geen verstoring van de woningmarkt;
- leidt tot het minste risico op een afwijking tussen getaxeerde waarde en werkelijke waarde
- de Aankoopregeling is met bedoeld als financiéle compensatieregeling.
Op uw verzoek is in een bijeenkomst met bewoners/belanghebbenden en deskundigen nagedacht
over de wijze van taxeren. Deze bijeenkomst (Denktank 'Wijze van taxeren') vond 11 april 2017
plaats.
Er is gesproken over de waardenbegrippen van taxatie en uit deze discussie hebben de deelnemers
geadviseerd uit te gaan van marktwaarde en attent te zijn op het voorkomen van schade en op
schadebeperking. De gemeente zet zieh in om schade (trillingen, zieht, geluid) zoveel mogelijk te
beperken. In príncipe kan voor planschade en nadeelcompensatie
een beroep worden gedaan op het
projectbudget:
Integraliteit

(intern en extern)
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Afstemming (wijze van taxa tie) heeft plaatsgevonden met bewoners/belanghebbenden en
deskundigen. Het fmanciële deel van de Aankoopregeling is afgestemd met Brink Management
Advies.
Financiën
Zie onder b)
Comm unicatie
Naast de inzet van 'standaard' communicatiemiddelen, zoals het Platform www.rijksinfravught.nl.de
nieuwsupdates, het maandelijks spreekuur Rijksinfra Vught, de maandelijkse pagina Plannen aan
spoor en weg in Het Klaverblad, Facebook en Twitter, de jaarlijks temgkerende informatiemarkt
(vindt 29 juni 2017 plaats), ontvangen alle bewoners in het toepassingsgebied een brief waarin De
Vughtse Regeling, waaronder de Aankoopregeling, wordt toegelicht. Ook wordt de datum van
opening digitaalloket (4 juli 2017) gecommuniceerd.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,
de burgemeester,

R.J. van de Mortel

Bijlage(n):
Ter inzage:
Vertrouwelijk ter inzage:
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