
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.7 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Aanvraag krediet aankoop GEM-woningen 
Iseldoks 
 
 
Te besluiten om: 
1. Een krediet van maximaal € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de nog 

niet verkochte GEM-woningen project Iseldoks 1 (61ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
2. Het krediet te dekken uit de verkoopopbrengst van deze woningen.  
 
 
Context 
In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Kondor Wessels Projecten (KWP) en gemeente 
is in 2013 afgesproken dat uiterlijk een half jaar na oplevering het vastgoed van de 
Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) wordt overgedragen aan de twee partijen 
volgens de gemaakte verdeling. Met de oplevering in december 2016 is de overdracht van het 
vastgoed gesteld op uiterlijk 17 juli 2017. De nog niet verkochte GEM-woningen komen op dat 
moment naar de gemeente. Voor deze aankoop van de GEM-woningen vragen wij u een krediet 
beschikbaar te stellen. 
 
Beoogd effect 
Als u instemt met dit voorstel komen de nog niet verkochte GEM-woningen per 17 juli 2017 in 
eigendom van de gemeente. De woningen blijven dan in verkoop. 
 
Argumenten 
1.1. De aankoop GEM-woningen is in lijn met de eerder gemaakte afspraken in de GEM 
Op 26 september 2013 hebt u ingestemd met de SOK tussen KWP en gemeente. In dat 
raadsbesluit is aangekondigd dat voor de overdracht van nog niet verkochte GEM-woningen een 
kredietaanvraag zal worden gedaan. Deze kredietaanvraag komt voort uit het besluit van 
destijds. 
 
2.1. De woningen worden naar verwachting op korte termijn verkocht 
Van de 33 GEM-woningen zijn er de afgelopen tijd 26 verkocht. Een jaar geleden hadden we dit 
mooie resultaat niet durven verwachten. Gezien de toenemende belangstelling voor de 
woningen gaan we ervan uit dat ook de zeven laatste woningen (waarvan er twee in optie) op 
korte termijn verkocht zullen worden. Voor de woningen die echter niet vóór 17 juli gepasseerd 
zijn, moet een krediet beschikbaar worden gesteld. Dit krediet kan worden gedekt uit de 
verkoopopbrengst van deze woningen. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Wat doet de gemeente met de GEM-woningen? 
De woningen blijven in verkoop nadat ze in eigendom zijn gekomen van de gemeente. Gezien 
de belangstelling voor de woningen verwachten we dat de woningen allemaal dit jaar verkocht 
zullen worden. Als de verkoop langer duurt, dan wordt bekeken of een andere strategie nodig 
is.   
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2.1. Als de woningen niet verkocht zijn op 17 juli 2017 zijn de eigenaarskosten voor de 
gemeente.  
Er is een risico dat er enkele woningen nog niet zijn verkocht op 17 juli. Vanaf dat moment 
komen de eigenaarskosten (zoals bijdrage VvE, verzekering, nutslasten, ozb en rente) ten laste 
van de gemeente. Het is denkbaar dat de verkoop langer duurt dan verwacht en dat deze kosten 
niet kunnen worden opgevangen uit de verkoopopbrengsten. 
Gezien de belangstelling voor de woningen schatten we deze kans echter klein in. Van de zeven 
woningen waarvoor nu een krediet wordt aangevraagd, zijn immers al twee in optie. Mocht dit 
risico realiteit worden, dan komen we voor de dekking van deze éénmalige kosten hierop terug 
bij de p&c-instrumenten (financiële monitor/jaarrekening). 
 
Financiën 
Voor de zeven woningen is vooraf een prijs per woning vastgelegd, waarvoor de woningen van 
de GEM worden gekocht. Voor het totaalbedrag vragen wij u een krediet aan. 
 
Vervolg 
Na instemming door uw raad komen de nog niet verkochte GEM-woningen uiterlijk op 17 juli in 
eigendom van de gemeente.  
 
Bijlage 
1. Raadsbesluit 26 september 2013 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over aanvraag krediet aankoop GEM-
woningen Iseldoks; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Een krediet van maximaal € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de nog niet 

verkochte GEM-woningen project Iseldoks 1 (61ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
2. Het krediet te dekken uit de verkoopopbrengst van deze woningen.  
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


