
 

         
 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

Zelfbewoningsplicht 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.  
Indiener(s): Jaap Veldhorst (Lokaal Belang), Jeanette Elstak (CDA), Gülden Siner-Sir (PRO) en John Haverdil (PvdA) 
 
De raad van gemeente Oude IJsselstreek, bijeen op 20 januari 2022 
 
Constaterende dat: 

• Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren toeneemt; 

• De woningmarkt in Oude IJsselstreek, net als in de rest van Nederland, oververhit is, mede als gevolg van 
beleggers, starterswoningen met winst meteen doorverkopen of verhuren zoals bij project Rivierduinen 
Silvolde en Volharding Varsseveld; 

• Deze beleggers echter ook zorgen voor het leeuwendeel van het middenhuur-woningbestand; 

• Bij nieuwbouwprojecten waar de gemeente via gronduitgifte bij betrokken is, dan wel voor projecten 
waarvoor planologische medewerking noodzakelijk is, zelfbewoningsplicht contractueel kan worden 
bedongen; 

• Diverse grote en kleine gemeenten in Nederland en in deze regio inmiddels een regeling voor verplichte 
zelfbewoning voor (bestaande en) nieuwbouwprojecten hebben ingevoerd (o.a. Doetinchem). 

 
Overwegende dat: 

• Oude IJsselstreek starters op de koopwoning-markt wil behouden en derhalve woningen wil (laten) bouwen. 

• Koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen niet bedoeld zijn voor beleggers; 

• Een zelfbewoningsplicht ervoor zorgt dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen 
en dat een woning dus niet aangeschaft kan worden om te verhuren; 

• De ambtelijke organisatie minimaal belast wordt bij de invoering van de zelfbewoningsplicht bij 
nieuwbouwprojecten omdat de uitvoering bij de projectontwikkelaar ligt. 

 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken hoe groot het probleem ‘kopen om te verhuren’ door beleggers is en welke invloed dit heeft 
op de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen. 

• Te onderzoeken of het invoeren van een zelfbewoningsplicht (in welke vorm dan ook) kan bijdragen aan de 
oplossing van dit probleem. 

• De resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad kenbaar te maken en indien 
door de raad gewenst een voorstel naar de raad te sturen waarin deze zaken (of delen daarvan) ingevoerd 
kunnen worden; 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens de fracties van: 
 
Lokaal Belang  CDA    PvdA    PRO! 
Jaap Veldhorst  Jeanette Elstak   John Haverdil   Gülden Siner-Sir 


