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Artikel 43: Voorrang eigen starters en middeninkomens op de 
koopwoningmarkt. 

Geacht college,

Als fractie DMP Heusden houden we ons al een ruimte tijd bezig met de aanpak 
van de krapte op de woningmarkt. We vinden het belangrijk dat er in onze 
gemeente genoeg woonruimte is voor jong en oud. De laatste tijd hebben we als 
gemeente steeds meer een regierol gepakt op de woningmarkt door het instellen 
van sturende maatregelen op de zowel huurwoningmarkt als koopwoningmarkt. 
Op deze manier hoopt DMP er voor te zorgen dat er voor de starter genoeg 
starterswoningen beschikbaar zijn, voor een gezin genoeg gezinswoningen en 
voor de senioren genoeg seniorenwoningen. 

Afgelopen week lazen wij een artikel in de Volkskrant over het voorrang geven 
van eigen starters en middeninkomens op de koopwoningmarkt. Het kabinet is 
voornemens om de Huisvestingswet te wijzigen waardoor het voor gemeenten 
mogelijk wordt om eigen starters en middeninkomens voorrang te geven bij het 
kopen van een nieuwbouwwoning in de eigen gemeente. Sociale 
nieuwbouwkoopwoningen met een prijs tot 355 duizend euro (in 2022 is dat de 
grens voor de Nationale Hypotheek Garantie) mogen straks voor maximaal 30 
procent met voorrang worden toegewezen aan eigen inwoners van een 
gemeente. 

Als DMP Heusden kijken we positief naar deze maatregel en zijn we ook 
benieuwd wat de kijk van het college is op dit onderwerp. DMP wil jongeren die in 
Heusden willen blijven wonen daarvoor de kans geven en is daarom bereid om, 
bijvoorbeeld de Heusdense jongeren en of Heusdense gezinnen die een sociale 
huurwoning achterlaten voorrang te geven bij het kopen van een 
nieuwbouwwoning. Deze maatregel komt niet terug in het eerdere lijstje van 
maatregelen met sturingsinstrumenten op de woningmarkt, omdat het invoeren 
van dergelijke maatregelen toen niet mogelijk was. De landelijke overheid maakt 
zo´n maatregel nu dus wel mogelijk. 

Vragen aan het college:
• Is het college op de hoogte van het bericht dat het Kabinet voornemend 

is om de huisvestingswet te wijzigen zodat gemeenten starters of 
middeninkomens voorrang kunnen geven op eigen koopwoningen? 

• Kan het college inzichtelijk maken hoeveel sociale koopwoningen tot een 
maximaal 355.000 euro er in de afgelopen vier jaar in de gemeente 
Heusen zijn verkocht en hoeveel procent van deze woningen zijn verkocht 
aan Heusdenaren? 
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• Hoe kijkt het college naar de maatregel van het kabinet om gemeenten 
de mogelijkheid te geven om eigen starters en middeninkomens voorrang 
te geven op de koopwoningmarkt?

• Is het college bereid om, na de landelijke wijziging op de Huisvestingswet, 
een dergelijke maatregel ook in Heusden op korte termijn aan de 
gemeenteraad voor te leggen? 

• Kan het college inzichtelijk maken voor hoeveel woningen het mogelijk is 
om op basis van de actuele woningbouwplanning dergelijke maatregelen 
door te voeren?

In afwachting van een spoedige reactie verblijf ik. 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie DMP Heusden,

Noah Brok                         


