BIS BenW adviezen - 5459

œd
:=
>r
=<
TII.5 572
+ : + ..+.
--- ||ë --.A. w E E R T
GEMEENTE - .a.
Sector Ruimte openbaar: EVE'I
Afdeling Projectontwikkeling Niet openbaar: EEI
Zaaknummerls)
Kabinet: ID
ingekomen stuklken)
Behandelend medewerklstler : Paul Verhappen TeI.: (049S) 575 284
Nummer BKW-advies:
Po|efeuillehouderls) A.W.P. Kirkels
8W-005459
ONDER|ERP
Verkoop bouwkavels voor woningbouw
ADVIES
Instemmen met het voorstel om in koopovereenkomsten voor particuliere bouwkavels de
bepaling op te nemen dat indien de gemeente in het grondprijsbeleid 2013 de grondprijs
van de bouwkavel verlaagt, voor de koper het grondprijsbeleid 2013 geldt.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Op 21 maart 2012 is de tweede tranche Grondprijsbeleid 2012 vastgesteld door de
gemeenteraad .
Alnemeen:
De verkoop van kavels voor poningbouw stagneert. In de 2* tranche grondprijsbeleid
2012 is een aantal verkoopbevorderende maatregelen opgenomen. Desondanks is er een
aantal ge'l'nteresseerden voor bùuwkavels dat een afwachtende houding aanneemt. Dit
omdat zij verwachten dat de gemeente haar grondprijzen in 2013 zal verlagen. Om deze
afwachtende houdinj te doorbreken wordt voorgesteld om in koopovereenkomsten die
worden gesloten vöor vaststelling van het grondprijsbeleid 2|13, de volgende bepaling op
te nemen:
''indiqn de gemeente in het grondpr|sbeleid 2013 de grondprqs voor deze bouwkavel
verlaagt, geldt voor de koper het grondprqsbeleid 2013*
In de overeenkomsten wordt dus als
grondprijsbeleid. Wordt de grondprijs
toegepast.
koopprijs de prijs opgenomen volgens het vigerende
in 2013 verlaagd, dan wordt een verrekening
Weert, S é W W W W
4 december 2012
De directeur, akkoord
bespreken
Behandeling uiterlijk in college van 18 december 2012
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