
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Onttrekkingsvergunningen voor twee huishoudens (VVD) (10 februari 2022)
Schriftelijke-vragen/Onttrekkingsvergunningen-voor-twee-huishoudens-VVD-10-2-2022

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Berdien Schillings – Senior kamerverhuur, 050 367 6664, berdien.schillings@groningen.nl
Marieke Eillert – Bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 06-55406532, 
marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting: 
De VVD heeft naar aanleiding van een vergadering gehouden op 1 april 2020 vragen gesteld over de 
Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 (HBW 2). Verondersteld werd dat HBW 2 inhoudelijk 
verschilde met HBW 1. Het college gaf aan dat dit niet het geval is. Naar aanleiding van de 
beantwoording van de vragen heeft de VVD nog een aantal nieuwe vragen die het tijdens de 
vergadering als bespreekpunten in wil brengen. Deze vragen zijn gericht op de 
onttrekkingsvergunningen voor twee huishoudens. De VVD vindt het onwenselijk dat deze 
onttrekkingsvergunningen er zijn voor twee huishoudens en vermoeden dat dit het woningtekort 
niet oplost maar verergert. De VVD heeft aansluitend de volgende vragen opgesteld:

- Wat is de mening van de fracties over het feit dat twee huishoudens niet op een adres 
mogen wonen?

- Zijn de andere fracties het met de VVD eens dat het onwenselijk is dat twee huishoudens niet
mogen samenwonen op een adres? 

- Zijn de andere fracties het met de VVD eens dat deze regel de woningnood niet oplost maar 
juist verergerd? 

- Kan de wethouder de raad uitleggen wat het nut en de noodzaak van deze regel is?
- Kan de wethouder de raad mededelen op welke manier en hoe vaak hier al op gehandhaafd 

is?
 

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
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het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. Er wordt mogelijk gebruik gemaakt 
van insprekers. De maximum spreektijd per fractie bedraagt ongeveer 3 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De VVD heeft verdere vragen op de antwoorden en wil graag van verschillende fracties horen hoe zij 
in het onderwerp onttrekkingsvergunningen voor twee huishoudens op één adres staan. 

Voorgeschiedenis / dossier
Vaststelling-bestemmingsplan-herziening-bestemmingsregels-Wonen-2-94948-2020

Nadere informatie
N.V.T.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-herziening-bestemmingsregels-Wonen-2-94948-2020
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