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Beste heer Wisseborn, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over huisjesmelkers. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
In de informatieve commissie van 17 november 2020 zijn wij geïnformeerd over de mogelijkheden 
die Stichtse Vecht ter beschikking staan binnen de huidige huisvestingsverordening, zoals 
leefbaarheidstoets in het kader van een vergunning en de financiële compensatie. Kunt u 
aangeven waarom dit niet is ingevuld? De eerder aangegeven planning van H1 2021 geeft ons 
inziens onvoldoende blijk van prioriteit. Kunt u toezeggen dat dit voor maart 2021 reeds kan 
geschieden? 
 
Antwoord 1 
Dit is niet eerder ingevuld omdat er in 2019 niet direct aanleiding voor was om dit op te pakken. 
Andere onderwerpen, zoals het uitvoeringsprogramma van de woonvisie, hadden een hogere 
prioriteit. Vanwege de toenemende urgentie om op dit onderwerp te acteren, zeggen wij toe dat in 
het eerste kwartaal van 2021 voorstellen richting de raad zullen gaan omtrent de invulling van de 
leefbaarheidstoets en de financiële compensatie bij aanvragen voor een omzettingsvergunning.  
 
Vraag 2 
De huisvestingsverordening kent de mogelijkheid om de gehele voorraad onder het regime van de 
omzettingsvergunning te brengen; dat wil zeggen dat voor iedere omzetting een vergunning 
vereist is. De vergunningplicht brengt met zich mee dat de aanvrager informatie aan moet leveren. 
Bent u het met ons eens dat dit de controle op mogelijke onrechtmatigheden vergroot en daarmee 
een afschrikwekkende werking kan hebben op malafide huisjesmelkers? Bent u bereid om de 
gehele huizenvoorraad omzettingsvergunningplichtig te maken? 
 
Antwoord 2 
Wij zijn het met u eens dat dit de controle vergroot en daarmee een afschrikwekkende werking kan 
hebben. Maar de afschrikwekkende werking zal zowel voor malafide als bonafide verhuurders 
gelden. Wij nemen in overweging om de gehele woningvoorraad vergunningsplichtig te maken 
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voor een omzettingsvergunning als dit op een manier kan waarbij bonafide verhuurders hier niet 
de dupe van worden. In de stad Utrecht is dit onder andere gedaan door ouders die een woning 
voor hun studerende kinderen kopen van de verplichtingen voor een omzettingsvergunning te 
ontheffen. Wij zullen ons hierop nader beraden en de raad hierover informeren zodra er een 
compleet beeld is van alle consequenties die deze maatregel met zich mee zou brengen. Het is 
vervolgens aan de raad om te beslissen of deze maatregel een passend instrument is voor onze 
gemeente.  
 
Vraag 3  
We hebben gehoord dat de kamerverhuur in strijd is met het bestemmingsplan. Kunt u ons 
aangeven hoe de gemeente acteert na meldingen van inwoners? Wordt er direct gehandhaafd net 
zoals is gebeurd bij andere afwijkingen op het bestemmingsplan? Zo niet, wat zijn hiervoor de 
belemmeringen? 
 
Antwoord 3 
Als wij een verzoek om handhaving ontvangen, dan volgt een bezoek door een toezichthouder. Als 
een overtreding wordt vastgesteld, dan wordt de overtreder aangeschreven en een last onder 
dwangsom opgelegd. Voor de overtreder bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen 
en om bezwaar en beroep in te dienen. Dit laatste betekent dat het een langdurig proces kan zijn.  
De procedure is zoals tijdens de informatieve raadscommissie op 17 november is toegelicht. 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Lokaal Liberaal  
Naam raadslid * Bas Verwaaijen 

 
Samen Stichtse Vecht  
Naam raadslid * Riette Habes 
    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Aanpak huisjesmelkers 
Inleiding * De aanpak van huisjesmelkers verdient 

prioriteit van het college, de verkamering van 
woningen in onder andere Maarssenbroek 
moet worden aangepakt. Het college zal naar 
alle mogelijkheden moeten kijken om deze 
ontwikkeling tegen te gaan. 

Vraag 1 * In de informatieve commissie van 17 
november 2020 zijn wij geïnformeerd over de 
mogelijkheden die Stichtse Vecht ter 
beschikking staan binnen de huidige 
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huisvestingsverordening, zoals 
leefbaarheidstoets in het kader van een 
vergunning en de financiële compensatie. 
Kunt u aangeven waarom dit niet is ingevuld? 
De eerder aangegeven planning van H1 2021 
geeft ons inziens onvoldoende blijk van 
prioriteit. Kunt u toezeggen dat dit voor maart 
2021 reeds kan geschieden? 
 

Vraag 2 * De huisvestingsverordening kent de 
mogelijkheid om de gehele voorraad onder 
het regime van de omzettingsvergunning te 
brengen; dat wil zeggen dat voor iedere 
omzetting een vergunning vereist is. De 
vergunningplicht brengt met zich mee dat de 
aanvrager informatie aan moet leveren. Bent 
u het met ons eens dat dit de controle op 
mogelijke onrechtmatigheden vergroot en 
daarmee een afschrikwekkende werking kan 
hebben op malafide huisjesmelkers? Bent u 
bereid om de gehele huizenvoorraad 
omzettingsvergunningplichtig te maken? 

Vraag 3 * We hebben gehoord dat de kamerverhuur in 
strijd is met het bestemmingsplan. Kunt u ons 
aangeven hoe de gemeente acteert na 
meldingen van inwoners? Wordt er direct 
gehandhaafd net zoals is gebeurd bij andere 
afwijkingen op het bestemmingsplan? Zo niet, 
wat zijn hiervoor de belemmeringen? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    


	091. Antw. vragen A. Wisseborn (VVD), B. Verwaaijen (LL) en R. Habes (SSV) - Aanpak huisjesmelkers -20201214
	091. Vragen A. Wisseborn (VVD), B. Verwaaijen (LL) en R. Habes (SSV) - Aanpak huisjesmelkers -20201123

