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 Van: Uum, Huub (HJM) van (h.vanuum@oldenzaal.nl)
 Gepost om: donderdag 23 mei 2013 17:19
 Discussie: motie gemeenteraad Oldenzaal alternatief op het woonakkoord
 Gepost n|ar: gemeente@beemster.net
 Onderwerp: motie gemeenteraad Oldenzaal alternatief op het woonakkoord
 L.S.
 Op 22 april heeft de gemeenteraad van Oldenzaal een motie aangenomen over een alternatief op het
 woonakkoord om te komen tot een investeringsafhankelijke heffing voor woningbouwcorporaties. De
 motie treft u als bijlage aan.
 Met vriendelijke groet,
 Huub van Uum
 beleidsadviseur
 Telefoon (0541) 58 81 74
 Gemeente Oldenzaal
 Bezoekadres Ganzenmarkt 1
 Postadres Postbus 354
 7570 AJ Oldenzaal
 Telefoon (0541) 58 81 11
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 Dit e-mailbedcht, inclusief eventueel toegevoegde bijlagetn), is uitsluitend bestemd voor de
 geadresseerdetn).
 œenba|aking, vermenimldi|ng en of verste|ing aan en gebruik door anderen is niqt
 tuegesta|.
 lndien u dit e-mailbehcht ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan te
 informeren en het beticht te ve-ijderen.
 24-5-2013
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 De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 22 april 2013;
 constaterende dat:
 . de woningmarkt op slot zit en de nieuw||mduc|e stil ligt;
 . hierdoor elke dag tientallen |u-akkers extra werkloos worden;
 . als gevolg van de verhuurdersheëng van 1,7 miljard euro het investe|èngsvolume van corporaties
 teœggeschroefd wordt tot een minimum;
 . de bouwsector en toelevetingsbedrijven voor Iang| tijd stil komqn te liggen met als gevolg oplo-
 pende werkloosheidë,'
 ove-egende dat:
 . de Twentse Krporaties een altematief plan hebben op dit |onakkoord met winst voor iedereen;
 . dit alternatief in de vorm van een investeringsa|ankelijke heffing het kabinet meer inkomsten kan
 realiseren voor de rijkskas |n Orporpties vier keer zoveel kunnen investeren in de bouw;
 . dit alternatieve plan een betere bijdrage is voor de |ningmarkt en de eœnomie;
 roept het college op:
 . zich tot het uiterste in te spannen om vanuit de reqio Twente samen met de Twentse woningbouw
 xrporaties het kabinet in het bijzonder de minister voor Wonen en Rijksdienst en Sociale Zaken
 en |rkgelegenheid te oveduigen dat een investeringsamankelijke heffing een beter alœrnatief is
 voor de woôingmarkt en de economie;
 . de motie kenbaar te maken aan alle gemeenten in Nederland en de Tweed: Kamedracties',
 en gaat over tot de orde van de dag.
 Aldu astgesteld in
 de riffier,
 .H. Brokors
 de openbare vergade itlg van 22 april 2013.
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 Motie betreende alternatief op het woonakkood om te komen tot een
 investeringseankelijke heffing voor woningbouw çorporatips.
 De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergàdering van 22 april 2013.
 Constaterende dat:
 *
 *
 *
 @
 De woningma|t op slot zit en de niœw|uwr|uctie stil ligt;
 Hierdoor elke dàg tientallen èbou|èkkers extra werkloos worden;
 Als gevolg van de ve|uurdeoheëng van 1,7 miljàrd euro het
 investe|ngsvolume van Or|réties teru|schrœfd wordt tot een
 minimum;
 De |uwsector en toeleveripgs|drijven voör Iange tijd stil kom|n te
 Iiggen met als gevolg oplopende weil|shèk.
 Ove-egende dat:
 @
 @
 @
 de Twentse Orporaties een alternatief plan hêbben op dit |onakkoord
 m|t wihst voor iedereen;
 dit altematief in de vorm van een investeringsa|ankelijke heffiàg het
 kabinet mqer inkomsten kan realiseren voor de rijkskas en Orporaties
 vier keer zoveel kunnen investeren in de bouw;
 dit alternatieve plan een betere bijd' rage is voor de |ningmarkt en de
 economie.
 Roept het college op:
 @
 @
 Zch tot het uiterste in te spannen om vanuit de regio Twente samen
 met de Twentse woningbouw Glr|raties het kabinet in het bijzonder de
 minister voor Wonen en Rijksdienst en Sociale Zaken en
 werkgel|enheid te overtuigen dat een investeringseankelijke heffing
 een |ter altematief is voor de woningmarkt en de economie.
 de motie kenbaar te maken aan alle gemeenten in Nededand en de
 Tweede Kamedracties.
 En gaat over tot de orde van de dag.
 Aldus getekend d.d. 22 april 2913
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 Eerste Kamer en zet
 Page 1 of 2
 DE EERSTE KAMER
 IS AAN ZtT t''''' nm|
 HELP MEE!
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 Help mee een ramp vxr de bœuwçeu| te voorkomen. -- . - .
 œ
 œ Qke . .*$. .4-.. x.r
 L-jme?i kunnen we een dlgi|al R|eveld vormen.
 VERHUURDERSHEFFING
 DRAMATISCH VOOR DE BOUW
 De |oningmarkt zlt op |pt en de
 nleuwbouoroductie stort in. Elke dag worden
 tienullen b|u-akke| extra wedtoos. Met de
 voorgenomen ve|uurdershef|ng van 1.7 milàrd
 euro wordt bet inv-teriogsvotume van corporaees
 teœggexhrœfd tot êen minlmvmk A(s dit wordt
 d|gezet dondert de bou-ecor m etkaar.
 W
 h|p://|w.eerstekameraa|et.nl/
 18-4-2013
 R 1 4 - Râi !| e

0

0



01 POST IN - 201302048
 Eerste Kamer aan zet
 Page 2 of 2
 EEN ALTERNATIEF MET
 MEER GELD VQOR DE
 BOUW EN DE STAATSKAS
 De Eerste Kamer is aan retl Met het eonakkoerd op
 korte termljn op de uenda Is bet tijd de poôdklok te
 tulden. De veluurdelme|lng ult het woonakkxrd
 ls dramatlscà voerde |tlw. Gelukklg ls Qreen
 P
 l
 2
 ô0
 zè
 alter|tieg DeTwentse |œ'pora|ès hebben eep 1 | j
 êtter|sef metwlnk voor iedereeœ een
 in||k|i|||aakdi/ke hefgpg.|e|| kan het
 kabinet meer opbrengst reali|ren vxr de Gkskas
 en kunlxn comoraties Wer keerzove|t investereo In - '
 de bouw. Dat Is betervoœr de woningmarkt en de
 economie.
 DE EERSTE KAMER IS OP
 12 MAART AAN ZET
 Een tike eor een beter attematief
 Het atte|atleve ptan bevat maatreqeien dle wét blldragen aan een beter Functlonerende
 wonlngtnarkt en dlœ bovend|eçd de econo|le stlmuteren in plaats van afbreken.
 ONDERSTEUN DIT PLAN
 EN LIKE DEZE PAGINA:
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 ho://|.eerstekameraanzet.np
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