
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.8 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
 
Afkoop recht van erfpacht woningen Sité Wehl 
 
 
Te besluiten om: 
Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij: 
1. de afkoop van het recht van erfpacht en recht van opstal voor 223 woningen in Wehl, 

conform bijgaande adressenlijst, door Sité Woondiensten voor een bedrag van € 398.000,-. 
2. De opbrengst te boeken op de algemene dienst (62ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
 
 
Context 
Stichting Sité Woondiensten is eigenaar van een groot aantal huurwoningen in Wehl. 
De eigendomssitutaie is door middel van een recht van erfpacht en recht van opstal geregeld. 
Sité heeft aangegeven de volledige eigendom van alle woningen in één keer te willen verkrijgen 
door afkoop van de bovenstaande rechten. In het bestuurlijk overleg tussen partijen is op 
hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de hoogte van de totale afkoopsom. In december 
2016 heeft de gemeente een voorlopig aanbod tot afkoop aan Sité gedaan. In april 2017 heeft 
Sité verzocht definitieve besluitvorming over de afkoop voor te bereiden. 
 
Beoogd effect 
Indien uw raad verklaart geen wensen en bedenkingen te hebben bij de afkoop van de rechten, 
kan het doorhalen van de rechten door middel van een notariele akte worden voorbereidt. 
 
Argumenten 
1.1 Wensen en bedenkingen op basis van Verordening financieel beleid en beheer 
Op grond van de Verordening financieel beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005, dient 
de raad in de gelegenheid gesteld te worden om haar wensen en bedenkingen te uiten.  
Hiervan is sprake als de hoogte van het bedrag bij aan- en verkoop van goederen en diensten 
groter is dan € 250.000,-, voor zover dit niet bij begroting is voorzien. 
 
De hoogte van de afkoopsom is de uitkomst van diverse berekeningen die tussen partijen zijn 
uitgewisseld. Een aantal parameters die gehanteerd wordt, zoals de verwachte mutatiegraad, is 
gebaseerd op inschattingen. Dat de mutatiegraad hierbij op 1% is gesteld (d.w.z. verkoop van 
2 woningen per jaar) houdt verband met het feit dat Sité het overgrote deel van de betreffende 
woningen in eigendom wil behouden. 
Uiteindelijk is bij het vaststellen van de afkoopsom rekening gehouden met de onderstaande 
uitgangspunten, die ook in de bijbehorende spreadsheet inzichtelijk zijn gemaakt: 

 een looptijd van 50 jaar; 

 een rentevoet van 3,4%; 

 een verwachte mutatiegraad van 1%; 

 start verkoop binnen drie jaar vanaf heden. 
Het afkoopbedrag is contant gemaakt naar de waarde van dit moment, zijnde € 398.000,-. 
 
1.2 Opbrengsten ten gunste van algemene dienst 
De bedragen in verband met de afkoop van het recht van erfpacht en opstal zijn binnen de 
gemeente nooit opgenomen als nog te ontvangen bedragen. De afkoopsom wordt als extra 
inkomsten geboekt op de algemene dienst. 
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
De bedragen in verband met de afkoop van het recht van erfpacht en opstal zijn binnen de 
gemeente nooit opgenomen als nog te ontvangen bedragen. De afkoopsom wordt als extra 
inkomsten geboekt op de algemene dienst. 
 
Vervolg 
Indien uw raad besluit geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken, wordt opdracht aan 
een notariskantoor verleend tot het opstellen van een concept akte. Het recht van erfpacht en 
opstal wordt met het passeren van de akte doorgehaald. 
 
Bijlagen 
1. Adressenlijst 
2. Spreadsheet uitgangspunten 
 
 
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 afkoop recht van erfpacht woningen 
Sité Wehl; 
 
gelet op artikel 7, vierde lid onder b van de Verordening financieel beleid en beheer gemeente 
Doetinchem 2005 en naar analogie van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij: 
1. De afkoop van het recht van erfpacht en recht van opstal voor 223 woningen in Wehl, 

conform bijgaande adressenlijst, door Sité Woondiensten voor een bedrag van €398.000,-. 
2. De opbrengst te boeken op de algemene dienst (62ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


