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 2011 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-09-2011 

Onderwerp:  verordening wijziging 

woningvoorraad 2011 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. vast te stellen de aangepaste verordening wijziging woningvoorraad 2011 met bijbehorende 
toelichting; 

2. in te trekken hoofdstuk VII uit de regionale huisvestingsverordening 1998. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a Zoals in de voorgeschiedenis (onder 1b)  geschetst heeft de gemeenteraad bij de eerste 
behandeling van deze verordening op 30 mei 2011 een motie aangenomen, waarin zij het college 
vragen de verordening op onderdelen aan te passen vanwege onduidelijkheden. Omdat de wens 
om het beleid rond wijziging van de woningvoorraad op transparante wijze vast te leggen in deze  
nieuwe verordening nog steeds aanwezig is wordt uw raad opnieuw voorgesteld deze verordening 
vast te stellen na aanpassing van de onduidelijkheden.  In dit voorstel wordt ingegaan op het 
gestelde in de motie van de VVD en de aanpassingen in de verordening als gevolg van de motie. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2011 besloten de verordening niet aan te nemen, onder 
aanneming van een door de  VVD ingediende motie die op hoofdlijnen inhoud, dat 
1. de verordening geen betrekking dient te hebben op verhuur van een deel van de woning.  
2. er dient een toetsingskader te worden toegevoegd  
3. de raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om bij inwerkingtreding van de nieuwe 

Huisvestingswet zich uit te spreken over de wenselijkheid de Verordening te continueren. 
 

In dit voorstel wordt ingegaan op de motie waarna geconcludeerd is, dat de destijds ingebrachte 

argumenten (zie raadsvoorstel 2011i00596) nog immer valide zijn, waarbij  er op basis van de 

aanpassingen en uitleg  opnieuw voorgesteld wordt om de aangepaste verordening wijziging 

woningvoorraad 2011 vast te stellen. 

 

2 Samenhang beleidsvelden 

 Onverkort blijft overeind, dat het van belang is om zicht te houden om de 

samenstelling van de woningvoorraad ook in relatie tot de Wet BAG. Het blijft van belang 

om ongewenste ontwikkelingen in de snel veranderende woningmarkt nauwlettend te 

volgen, waarbij aspecten als leefbaarheid, bereikbaarheid en sociale veiligheid  voor de 
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burger een steeds grotere rol gaat spelen. Een zorgvuldige afweging door een 

overheidsorgaan tussen het algemene en individuele belang wordt in het algemeen niet 

alleen door de burger zeer op prijs gesteld, maar zelfs verwacht.  

2 Beoogd effect 

Het beleid rond onttrekking, splitsing en samenvoeging van woonruimte wordt door deze 

verordening op transparante wijze vastgelegd en geeft duidelijkheid naar zowel de burger 

als de interne organisatie.  

 

 

3 Argumenten 

Uw raad  heeft in de vergadering van 30 mei 2011 een motie van de VVD aangenomen en 

daarmee de verordening wijziging woningvoorraad 2011 niet aangenomen. Op basis van 

deze motie is de verordening als volgt aangepast.  

Ad 1. Er is door een tekstuele aanpassing in artikel 3, lid c. onomstotelijk  duidelijk 

gemaakt, dat deze verordening geen betrekking heeft op de verhuur van 1 kamer in een 

zelfstandige woning. Ook de toelichting, behorende bij dit artikel op pagina 18 is duidelijk 

aangepast.  

De nieuwe tekst van artikel 3, lid c luidt: van volledig zelfstandige in uitsluitend 

onzelfstandige woonruimte om te zetten. Door gebruik te maken van de woorden ‘volledig’ 

en  ‘uitsluitend’ wordt aangegeven, dat het hierbij alleen gaat om gevallen waarbij de 

volledig zelfstandige woning geheel wordt omgezet in volledig/uitsluitend onzelfstandige 

kamergewijze verhuur, waardoor de verhuur van een kamer, waarbij de hoofdbewoner in 

het pand blijft wonen, niet vergunningplichtig is en blijft. 

Ook in de toelichting op artikel 3 (pagina 18) is aangegeven in welke gevallen het college 

een afweging kan maken om al dan niet in te stemmen met de gevraagde vergunning (er is 

hier sprake van een kan-bepaling, waardoor het voor het college mogelijk wordt om in 

individuele gevallen een afweging te maken tussen het algemeen en individuele belang). 

Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt, dat woningeigenaren niet in hun rechten beperkt 

worden, want van het openbaar bestuur mag de burger immers verwachten, dat er bij 

ingrepen in hun  woonomgeving zorgvuldig afgewogen wordt of de gevraagde vergunning 

geen strijdigheid oplevert tussen algemeen en individueel belang. Daarnaast wordt 

vanzelfsprekend bij de vergunningverlening en/of de weigering de mogelijkheid van 

bezwaar en beroep geboden (conform het gestelde in Algemene Wet bestuursrecht: ‘Dat 

de afwijzing van een aanvraag uitdrukkelijk wordt genoemd als een beschikking in de zin 

van de wet is met name hierin gelegen dat een afwijzing van een aanvraag voor een 
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beschikking in wezen geen wijziging brengt in de tot dan bestaande rechtssituatie. In de 

zin van de wet is er dus geen sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling, omdat de 

afwijzing van de aanvraag geen rechtsgevolg heeft. Teneinde ook bezwaar en beroep 

mogelijk te maken tegen de afwijzing van de aanvraag (bijvoorbeeld van een 

vergunningaanvraag), is deze zinsnede aan het wettelijke begrip beschikking 

toegevoegd’.) 

 

 Tekst toelichting: 

 ‘als men zelfstandige  woonruimte omzet naar onzelfstandige woonruimte.  

     Het komt steeds meer voor, dat eigenaren van koopwoningen om financiële redenen 

vanwege onverkoopbaarheid tijdelijk kamergewijs gaan verhuren, zonder dat daarvoor de 

benodigde vergunning(en) zijn afgegeven. Op zich bestaat er tegen een dergelijke vorm 

van tijdelijke exploitatie geen bezwaar.  

     De vergunning kan worden geweigerd, indien: 

de leefbaarheid van een buurt of straat onder druk komt te staan vanwege het te grote 

aantal woningen in de straat of buurt dat middels kamergewijze verhuur wordt 

geëxploiteerd, waardoor problemen kunnen ontstaan met de parkeervoorzieningen en de 

leefbaarheid ‘. 

Wellicht ten overvloede is in de toelichtende tekst ook nog het volgende opgenomen: 

Ook voor de verhuur van 1 kamer in een zelfstandige  woning  geldt dit vergunningstelsel 

niet. 

 

Ad 2: in de tekst is geen toetsingskader opgenomen.  

Omdat er (nog) maar weinig aanvragen zijn voor onttrekkingsvergunningen in het kader 

van kamergewijze verhuur is er (nog) geen aanvullend beleid geformuleerd, maar wordt in 

individuele gevallen altijd een gemotiveerde belangenafweging gemaakt, waarbij het 

uitgangspunt is, dat kamergewijze verhuur mogelijk moet zijn, tenzij de leefbaarheid in een 

bepaalde wijk of buurt ernstig verstoord dreigt te gaan worden. 

Hierbij wordt in individuele gevallen altijd gekeken naar mogelijke parkeeroverlast en 

overlast voor de nabijgelegen panden. Wellicht zal er in de toekomst  nader globaal beleid 

moeten komen, maar voor dit moment wordt het opstellen van een dergelijk beleid te 

prematuur geacht, gezien het gering aantal aanvragen. Het – nog op te stellen – beleid zal 

uiteraard aan de raad worden voorgelegd. Als voorbeeld kan hier worden genoemd dat 

men in de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de gemeente Dordrecht wel al 
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globale beleidsregels heeft opgesteld. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling uit Den Haag kijkt 

daarbij naar  zaken als bereikbaarheid, werkgelegenheid, de woningvoorraad, 

bedrijfshuisvesting en de openbare ruimte en maakt daarbij bij elke aanvraag een 

belangenafweging tussen het algemeen belang en het individuele belang.  

 

Ad 3: de raad wordt vanzelfsprekend in de gelegenheid gesteld na inwerkingtreding van de 

nieuwe Huisvestingswet om zich te kunnen uitspreken over de wenselijkheid van deze 

verordening. 

Net als bij de behandeling van het eerste voorstel rond deze verordening is nog steeds niet 

duidelijk wanneer de nieuwe Huisvestingswet in werking treedt. Uit de concept-tekst van 

deze nieuwe Wet blijkt wel, dat de gemeente (of de regio) nog steeds kan overgaan tot het 

vaststellen van een verordening wijziging woningvoorraad.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Nog immer geldt, dat de legesheffing voor een dergelijke vergunning (Legesverordening 

2011 € 173,90) niet kostendekkend is., waarbij er voor handhaving in principe geen 

financiële dekking aanwezig is. Er is in de afgelopen vijf jaren niet handhavend 

opgetreden. Wel wordt er op basis van het ‘piepsysteem’ altijd contact opgenomen met de 

eigenaar > dit heeft in alle gevallen geleid tot legalisering achteraf. 

Bij de behandeling van de Legesverordening 2012 zal worden voorgesteld om de 

legesheffing aan te passen aan de daadwerkelijke kosten.  
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5 Milieu 

Niet van toepassing  
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de verordening zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het 
communicatietraject via pagina Gemeente-aan-Huis en de gemeentelijke website. Ook wordt de 
verordening geplaatst op de website van de verordeningenbank.nl. Hierdoor wordt voldaan aan het 
gestelde in de motie, dat er in ruime mate aandacht moet worden geschonken aan de rechten en 
plichten van een woningeigenaar.  
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing  

 

 

8 Evaluatie 

Na inwerkingtreding van de verordening zal nauwgezet gevolgd worden of er aanvullend 

beleid noodzakelijk is bij het toestaan van kamergewijze verhuur in geval van omzetting 

naar onzelfstandige woonruimte. Om dit te kunnen concretiseren is naar verwachting een 

minimale looptijd van de verordening van 1 jaar noodzakelijk.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  concept-verordening wijziging woningvoorraad 2011 
 


