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Rekenkamercommissie start onderzoek naar nieuwbouwwoningen voor
starters in Bunschoten-Spakenburg
Op verzoek vanuit de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie in BunschotenSpakenburg onderzoek doen naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om invloed uit te
oefenen op het aanbod van nieuwbouwwoningen die betaalbaar zijn voor starters. Ook gaat
de rekenkamercommissie kijken wat het aanbod is van betaalbare nieuwbouwwoningen in
de gemeente Bunschoten en omliggende gemeenten. De rekenkamercommissie doet dit
onderzoek op verzoek vanuit de gemeenteraad.
Aanleiding onderzoek
Enkele fracties vanuit de begeleidingscommissie van de gemeenteraad hebben aangegeven
dat er in Bunschoten-Spakenburg naar hun mening een gebrek is aan nieuwbouwwoningen
van rond de twee ton, die betaalbaar zijn voor starters. De leden van de
begeleidingscommissie vragen zich af waarom dergelijke nieuwbouwwoningen in BunschotenSpakenburg niet aangeboden worden. Men heeft gevraagd of de rekenkamercommissie hier
een onderzoek naar wil doen. De rekenkamercommissie ziet het belang in van het onderzoek
en neemt het onderzoek ter hand.
Onderzoek naar de factoren waar de gemeente invloed op heeft
De prijzen van nieuwbouwhuizen worden bepaald door diverse factoren. Enerzijds zijn er
factoren waar de gemeente invloed op kan hebben, zoals de grondprijs en gemaakte afspraken
met de woningcorporatie en/of projectontwikkelaars. Anderzijds zijn er diverse
(markt)factoren waar de gemeente geen of weinig invloed op heeft, zoals het
afwerkingsniveau, de uitstraling van het huis en de vraag welk type huis op een bepaald
moment populair is. Het onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich op de factoren
waar de gemeente invloed op heeft of waar zij invloed op kan hebben. Daarnaast zal de
rekenkamercommissie kijken wat het aanbod is van nieuwbouwwoningen (tot €200.000,-) in
de gemeente Bunschoten en omliggende gemeenten. Ook zal de rekenkamercommissie
nagaan of starters uit de gemeente Bunschoten voor de koop van nieuwbouwwoningen
uitwijken naar omliggende gemeenten.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bea Meijboom,
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830 of 06 - 101 55 321,
b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

