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Sector ' : Ruimte openbaar: IZ
Afdeling Ruimtelijk Belqid Niet openbaar: IZI
Zaaknummerts)
060641 Kabinet: IZI
ingekomen stuktken)
Behandelend medewerktstler : Matian Arts Tel. : (0495) 575 221
Nummer BhW-advies:
Portefeuillehouderls) A.F. van Eersel
8W-006626
ONDERWERP
Verzoek ontheffing verplichting
Penitentenstraat 34.
tot zelfbewoning en verbod op doorverkoop van de woning
ADVIES
Onthefïing veflenen.
TOEL|CHTING
Rélatie met vorin voorstel :
G
een.
Alnemeen:
Voor een aantal sta|erswopingen die de Iaatste jaren gebouwd zijn geldt gedurende 10
jaar de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop. Van deze verplichting
en dit verbod kan onder voorwaarden ùntheffing verleend worden. In dat geval blijft
gedurende 10 jaar de aflopende winstafdrachtregeling van kracht. Bij deze
winstafdrachtregeling wordt rekening gehouden met meerwerk, dat aan de woning is
uitgevoerd.
Arnumenten :
Als verkoopreden wordt aangegeven dat de woning niet geschikt is voor de gezinssituatie
van betrokkene, nu hij samen is gaan wonen en er een hond bij is gekomen.
De datum van bewoning is 2 november 2010. De verkoopprijs bèdroeg destijds
C 170.000,- v.o.n. Voor het overige verwijzen wij u naar bijgaande brief.
Weert, S B W W W W
8 november 2013
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De directeur, ' ù..;:? akkoord
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bespreken
Behandeling uiterlijk in college van 19 november 2013
In te vullen door het B& G secretariaat:
Z Akkoord
E:I Akkoord met tekqtuqle aanpassing door pooefeuillehouder
EEI Anders, nl. :
Beslissing d.d. :
EZI Niet akkoord
EEI Gewijzigde versie
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Ka nttekeninnen :
Geen.
JURTDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Geen.
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Geen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voo- r wie is dit advies van belann? :
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere speciûcatie.. Afzender
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te Clebruiken :
4* Brief
Geadviseerd wordt de volnende na|icipatie-instrumenten te nebruiken :
4+ Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
RB : H e n k C ree m e rs
Extern:
BIJLAGEN
Onenbaar:
Ingekomen verzoek, antwoordbrief.
Niet-ooenbaar'.
Niet van toepassing
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