
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 23 november 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Van “kamerverhuur” naar “woontoezicht” met invoering bestuurlijke boete 
Huisvestingverordening (raadsvoorstel 9 november 2022)
Van-kamerverhuur-naar-woontoezicht-met-invoering-bestuurlijke-boete-Huisvestingverordening 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hans Goslinga (tactisch leidinggevende), 050 367 6596, hans.goslinga@groningen.nl 
Berdien Schillings (senior kamerverhuur), 050 367 6664, berdien.schillings@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur wethouder Van Niejenhuis), 050 367 8718, 
marieke.eillert@groningen.nl  

Korte samenvatting:
Woonfraude is een toenemend probleem naarmate woonruimte schaarster wordt. In Groningen zien
we voornamelijk illegale woningomzettingen (ten behoeve van kamerverhuur), onttrekken van 
woningen aan de woningvoorraad ten behoeve van kort verblijf en de aankoop van woningen met de
intentie deze te verhuren. Om meer grip op dit thema te krijgen en een beter tegenspel in de 
handhaving te organiseren zal er geïnvesteerd moeten worden in het taakveld kamerverhuur om zo 
tot een team “woontoezicht” te komen. Daarbij zal om het effect van de handhaving te verhogen, 
het risico (kans*effect) voor de overtreder moeten toenemen. Het huidige handhavings-
instrumentarium van de gemeente Groningen voor wat betreft woonfraude richt zich op het 
herstellen van de ongewenste situatie. Voorgesteld wordt de bestuurlijke boete voor dit type 
overtredingen in te voeren, om het effect van de handhaving te vergroten. Voor de omzetting van 
het team kamerverhuur naar een team woontoezicht wordt 500.000 euro gevraagd, te dekken uit de 
in te voeren bestuurlijke boete. Voor de incidentele extra investeringen in 2023 in de pandenbrigade 
(pilot die eind 2023 wordt geëvalueerd) wordt een onttrekking uit de algemene reserve voorgesteld 
van 500.000 euro. Het voorstel is in lijn met de juli jl aangenomen motie “Beboeten illegaal opkopen 
en verhuren woningen”, alsmede met conclusies uit het rapport Groningse Praktijken van Tops en 
Van der Torre. 
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Wijze van behandeling 
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 
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 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 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)
Politiek gevoelig dossier, wezenlijke verandering in aanpak.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier   Wonen-Algemeen   

Nadere informatie
nvt

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen
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