
Amendement 
Art. 34 Reglement van Orde 

   

Datum raadsvergadering: 02 juli 2019 

Raadsvoorstel: Woonvisie 2019  

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

1. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 10, de derde alinea te wijzigen in: 

Recente initiatieven van groepen jongeren laten zien dat er een draagvlak lijkt voor 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gericht op het realiseren van goedkope 

kleine koopwoningen voor deze doelgroep. De kleinere goedkope koopwoningen kunnen 

ook aantrekkelijk zijn voor ouderen mits levensloopbestendig gebouwd. Zie ook doelstelling 

3.We stimuleren CPO-projecten in Riel en Goirle gericht op de bouw van kleine goedkope 

koopwoningen voor starters en/of ouderen. Het is gewenst dat deze woningen ook in de 

toekomst klein en goedkoop blijven. Het college ontwikkelt daarom een beleidsvisie met 

antispeculatieve maatregelen voor CPO-projecten, bijvoorbeeld Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom. De raad stelt deze beleidsvisie vast. 

 

2. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 10, in het blauwe kader, onder 

Nieuwbouw, de tekst van de derde bullet point te wijzigen in: 

We stimuleren CPO-projecten in Riel en Goirle gericht op de bouw van kleine goedkope 

koopwoningen voor starters en/of ouderen. We streven naar het maken van 

antispeculatieve afspraken die ervoor zorgen dat deze woningen ook in de toekomst klein 

en goedkoop blijven. Daarvoor stelt de raad een nadere beleidsvisie vast. 

 

3. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 12 de laatste alinea te wijzigen in: 

Recente inventarisaties door ouderen in de gemeente laten zien dat er een draagvlak lijkt 

voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gericht op het realiseren van 

koopwoningen voor deze doelgroep. We stimuleren CPO-projecten in Riel en Goirle gericht 

op de bouw van kleine goedkope koopwoningen voor starters en/of ouderen. Projecten 

waarbij we afspraken kunnen maken dat deze woningen ook in de toekomst klein en 

goedkoop blijven (anti-speculatie), bijvoorbeeld in de vorm van Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom, krijgen voorrang. 

 

4. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 13, in het blauwe kader, onder 

Nieuwbouw, de tekst van de vierde bullet point te wijzigen in: 

We stimuleren CPO-projecten in Riel en Goirle gericht op de bouw van kleine goedkope 

koopwoningen voor starters en/of ouderen. Projecten waarbij we afspraken kunnen maken 

dat deze woningen ook in de toekomst klein en goedkoop blijven (anti-speculatie), 

bijvoorbeeld in de vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, krijgen voorrang. 

 

5. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 21 de tweede alinea te wijzigen 

in: 

Bij de doelgroepen jongeren en ouderen is geconstateerd dat er draagvlak lijkt te bestaan 

voor projecten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). We stimuleren CPO-

projecten in Riel en Goirle gericht op de bouw van kleine goedkope koopwoningen voor 

starters en/of ouderen en geven voorrang aan projecten waarbij we afspraken kunnen 

maken die ervoor zorgen dat deze woningen ook in de toekomst klein en goedkoop blijven 

(anti-speculatie), bijvoorbeeld in de vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (zie 

doelstellingen 1 en 3). 

Dezelfde grondhouding nemen we aan als het gaat om aantoonbare behoefte aan 

bijzondere woonvormen als tiny houses, meergeneratiewoningen en (pre-) 

mantelzorgwoningen. 

 

6. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 21, in het blauwe kader de tekst 

van de vijfde bullet point te wijzigen in: 



We stimuleren CPO-projecten in Riel en Goirle gericht op de bouw van kleine goedkope 

koopwoningen voor starters en/of ouderen en geven voorrang aan projecten waarbij we 

afspraken kunnen maken die ervoor zorgen dat deze woningen ook in de toekomst klein en 

goedkoop blijven (anti-speculatie), bijvoorbeeld in de vorm van Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom (zie doelstellingen 1 en 3). 

 

7. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz. 22 de alinea met de kop ‘CPO 

initiatieven:’ te wijzigen in: 

CPO initiatieven: 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: het door bewoners gezamenlijk ontwikkelen van 

een woningbouwproject met ondersteuning door de gemeente. 

We willen CPO actief ondersteunen en doen nader onderzoek naar de mogelijkheden die we 

als gemeente hebben, zoals actief grond verwerven voor CPO, met lagere grondprijzen 

werken voor dergelijke initiatieven en gebruik van erfpacht. We onderzoeken ook 

mogelijkheden om CPO af te dwingen op gronden die bij derden in eigendom zijn. 

Er is in beginsel geen maximum voor het aantal met CPO te realiseren woningen. 

We willen voor het verder operationaliseren van ruimte voor CPO-initiatieven in ieder geval 

laten meewegen: 
- of de behoefte aantoonbaar is  prioriteit 

- of de initiatiefnemers een grondpositie hebben  hogere prioriteit 

- of het woningen betreft voor de doelgroepen jongeren en ouderen  nog hogere prioriteit 

- of we afspraken kunnen maken dat deze woningen ook in de toekomst klein en goedkoop 
blijven  hoogste prioriteit 

 

8. Aan het besluit een tweede beslispunt toe te voegen: 

 

2. Het college opdracht te geven nader onderzoek te doen naar 

stimuleringsmogelijkheden voor CPO-projecten en daarbij in ieder geval aandacht te 

besteden aan actieve(re) grondpolitiek, lagere grondprijzen, erfpacht en 

mogelijkheden in geval een derde de grond in eigendom heeft. 

 

9. In Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 op blz 9 de vijfde alinea (beginnend met 

‘het aantal huurwoningen’) te wijzigen in: 

Het aantal huurwoningen boven de €720,- is in de gemeente Goirle beperkt (ruim 550). 

Jongeren die willen huren en door hun inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning, zijn aangewezen op deze duurdere huurwoningen. Het aanbod is beperkt, 

maar uit het Kwalitatieve Woning Behoefte Onderzoek 2018 blijkt dat ook de behoefte niet 

groot is. We beseffen dat de praktijk weerbarstiger kan zijn. Vandaar dat we bij de 

herontwikkeling van bestaande (woning-)voorraad of te realiseren nieuwbouw 

ontwikkelaars vragen in hun aanbod rekening te houden met de zogenaamde 

middensegment huur (€720-€1000) voor zowel jongeren als ouderen. 

 

 

Toelichting: 

CPO is een methode van bouwen die kan voorzien in woonwensen die op de reguliere 

woningmarkt lastiger te vervullen zijn. CPO is daarom een kansrijke bouwmethode voor 

bijvoorbeeld starters en senioren.  

Uit reacties van verschillende CPO-initiatiefnemers blijkt dat het hebben van een eigen 

grondpositie voor menigeen een onhaalbare voorwaarde is. Met de eerste zes delen van dit 

amendement wordt die voorwaarde daarom op alle plekken uit de woonvisie geschrapt. 

Bij CPO-projecten voor starters en senioren krijgen afspraken over de toekomstige 

betaalbaarheid van de woningen een groter gewicht. Het college bereidt een nadere 

beleidsvisie met antispeculatieve maatregelen voor (waaronder Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom). Dit om te voorkomen dat CPO in te grote mate wordt gebruikt om winst te 

maken op de woning (punt 1, 2, 3, 4, 5 en 6). Een van de afspraken die kan worden 

gemaakt is dat het bestemmingsplan voor dit soort woningen geen uitbreidingen toestaat 

ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing. 

 
Omdat CPO kansrijk is, wordt het aantal woningen dat op die manier gebouwd kan worden, 

vooraf niet gemaximeerd. Initiatieven worden uiteraard wel getoetst aan de totale voorraad 



 

te bouwen woningen. Door tevens te zoeken naar stimuleringsmogelijkheden krijgt CPO zo 

ruim mogelijk baan (punt 7). 

 

Omdat stimuleringsmogelijkheden nader uitgewerkt moeten worden, wordt het college 

(punt 8) opdracht gegeven daarnaar een nader onderzoek te doen en daarbij in ieder geval 

actieve(re) grondpolitiek, lagere grondprijzen en erfpacht te betrekken, alsmede 

mogelijkheden die de gemeente heeft om op CPO aan te sturen als de gemeente niet de 

eigenaar van de grond is.  

 

Er bereiken ons signalen dat de vraag naar huurwoningen in de prijsklasse €720-€1000 wel 

eens groter kan zijn dan blijkt uit het onderzoek. We vragen daar extra aandacht voor met 

punt 9 van dit amendement.  

 

Ondertekening en naam: 
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Lijst Riel Goirle 
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PvdA 

Arno de Laat 

Arbeiderspartij Goirle Riel  

   


