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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 16:39
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 16:17 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO165236459072  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): Student & Stad 

Leden: Steven Bosch 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Uithuiszettingen ivm ontbreken omzettingsvergunning 

Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Beantwoording vragen ex art 36 RvO S&S over uithuiszettingen 
i.v.m. ontbreken omzettingsvergunning 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van 
meningsvorming, max. 
200 woorden) 

[18:09, 11-05-2022] Floris De Knijff: Mening / visie van de raad / 
andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende 
punten: 
- Wat is de mening van de fracties over de gang van zaken? Zijn de 
fracties het met Student & Stad eens dat de volgende zaken op zijn 
minst opvallend zijn: 
-> Het ontbreken van een totaaloverzicht van het probleem; 
-> Het op een willekeurige manier in het vizier krijgen van 
woningen zonder omzettingsvergunning. 
- Zien de fracties een actievere rol voor de gemeente in het 
ondersteunen van inwoners die hun huis moeten verlaten in 
bijvoorbeeld het benadrukken van hun rechten? 
- De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de mogelijkheid 
tot oplegging van een bestuurlijke boete en het Rijk met de Wet 
goed verhuurderschap. Beide ontwikkelingen geven mogelijkheden 
om de rechten van huurders beter te waarborgen tijdens de 
handhaving. Beide worden verwacht per 2023. Zien de fracties 
mogelijkheid hier op te wachten? 
- Hoe zien de fracties de belangenafweging tussen de 
maatschappelijke waarde van handhaving en de maatschappelijke 
waarde voor inwoners die in hun huis kunnen blijven wonen? 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van 
de bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

Fracties dan college 



2

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

70 min 

Gewenst / voorzien 
vervolg 

Evt. naar de raad als bespreekstuk 

Uiterste datum van 
agendering 

29-06-2022 

Vanwege (...) Worden huurders op uit hun huis gezet. Kan niet een zomer 
overheen gaan. 

 


