
 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum: 1 maart 2021 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders  

 

Onderwerp: sociale huurwoningen 

 

Een artikel in de PZC van 24 februari jl. heeft als kop: "Woongoed verkoopt sociale huurwoningen. Straks 

wonen er alleen nog rijke mensen in centrum Middelburg". Ook de LPM ontvangt signalen hierover. 

 

Naar aanleiding hiervan verzoeken wij het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

1. Is het college door Woongoed tevoren in kennis gesteld van het voornemen deze 24 sociale 

huurwoningen af te stoten?  

Zo ja, wanneer? Heeft het college hierop een standpunt ingenomen? 

Zo nee, wil het college bevorderen dat Woongoed het college in het vervolg actief op de hoogte houdt 

van mogelijke soortgelijke voornemens? 

 

2. Zijn de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente, Woongoed en de HVM nog steeds van 

kracht? 

Zo ja, past deze verkoop binnen het verband van de actuele afspraak 

 

3. Deelt het college de zorg van de LPM en die van de Sociale Cliëntenraad Walcheren dat dergelijke 

verkopen tot gevolg kunnen hebben dat het compartiment sociale woningbouw in de binnenstad 

ongewenst afneemt? 

Zo ja, is het college bereid om beleid te vormen tot het keren van een dergelijke trend? 

 

4. Welke rechtspositie behouden de huidige zowel als de toekomstige huurders na de verkoop ter zake 

huurprijzen, onderhoud en verduurzaming, alles in vergelijking met de rechten welke ze thans als 

huurders van Woongoed bezitten?  

 

5. Valt er reëel te verwachten dat de kopers zich zullen conformeren aan de verduurzamingsafspraken 

waar Woongoed aan gebonden is? Is of wordt dat vastgelegd bij deze verkoop?  

 

6. Is het college bereid om in overleg te treden met Woongoed om te bespreken de huidige huurders 

compensatie aan te bieden voor mogelijk nadeel dat zij lijden door deze verkoop, dit bij voorbeeld 

doordat Woongoed vergelijkbare woonruimte in de binnenstad (met verhuis- en 

herinrichtingskostenvergoeding) aanbiedt? 

 

Namens de fractie van LPM 

 

Wim Steketee 
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