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Onderwerp Stand van zaken woningtoewijzing op grond van de Wbmgp in 
Poelenburg en Peldersveld

Portefeuillehouder S. Mutluer
B&W besluit d.d. 25-02-2020

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
De gemeente werkt samen met bewoners en partners aan het duurzaam verbeteren van de 
wijken Poelenburg en Peldersveld. Kort geleden werd een pact ondertekend waar meer dan 
20 partijen zich voor de komende 20 jaar committeren aan inzet in deze wijken. Het doel is 
om te werken aan wijken waar het fijn en veilig wonen is, waar kinderen kansen krijgen en 
hun talenten kunnen ontplooien en waar inwoners aan hun toekomst bouwen en werken naar 
vermogen. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) is één van 
de aspecten die daaraan bijdraagt. 

Op 18 januari 2018 heeft de gemeenteraad een aanvraag ingediend bij de minister van 
Binnenlandse Zaken voor toepassing van de Wbmgp in de wijken Poelenburg en Peldersveld. 
De minister heeft op 19 maart 2018 haar akkoord gegeven op de aanvraag. Alle sociale en 
particuliere huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld vallen onder de reikwijdte van de 
Wbmgp, op de zorg- en aanleunwoningen na. Bij de aanvraag voor de Wbmgp is ervoor 
gekozen om deze woningen buiten de aanvraag te houden. 

Door gebruik te maken van de Wbmgp willen we in Poelenburg en Peldersveld het aantal 
huishoudens in de wijken met inkomen uit werk laten toenemen, het aantal inwoners met een 
startkwalificatie vergroten en uitzichtloosheid in combinatie met overlastgevend gedrag 
beperken. Van de Wbmgp passen we artikelen 9 en 10 toe. Artikel 9 houdt in dat we voorrang 
verlenen aan mensen met inkomen uit arbeid (met daarbinnen voorrang voor mensen met 
een niet-commercieel beroep), pensioen, studiefinanciering of startkwalificatie.  Met artikel 10 
mogen we een onderzoek uitvoeren op basis van politiegegevens (voor meeverhuizende 
personen van 16 jaar en ouder). Op grond van het onderzoek is het mogelijk om iemand te 
weigeren wanneer hij of zij bijvoorbeeld vaker overlast heeft gepleegd of een strafbaar feit 
heeft gepleegd. Vanaf 1 juli 2018 zijn we gestart en is er een werkwijze om de Wbmgp uit te 
voeren. We werken daarbij samen met drie woningcorporaties en de politie. 

Met deze raadsinformatiebrief willen wij uw Raad op de hoogte stellen van de resultaten van 
de eerste 1,5 jaar. 

Cijfers

 Tussen 1 juli 2018 en 1 december 2019 zijn er in totaal 192 sociale huurwoningen 
verhuurd waar de voorrangregels van toepassing zijn. 

 Van die 192 woningen zijn er 176 via de voorrangsregels verhuurd. Van de 176 
woningen zijn er 173 woningen verhuurd aan woningzoekenden die werkzaam zijn in 
de non-commerciële dienstverlening (zoals zorg, onderwijs, politie) en 3 woningen
aan kandidaten met een baan in de commerciële dienstverlening.  

 Van de 192 zijn 16 woningen via woningruil verhuurd. In 11 gevallen was er sprake 
van minstens 1 bewoner met een bijstandsuitkering. Mogelijk dat woningruil wordt 
gebruikt als route om de voorrangsregels te omzeilen. Bij woningruil is er immers 
slechts 1 kandidaat. Omdat er geen andere kandidaten zijn om voorrang aan te 
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verlenen en we geen aanvraag hebben ingediend voor artikel 8 van de Wbmgp 
(uitsluiten van mensen), is aan deze kandidaten een woning toegewezen. We hebben 
in overleg met de woningcorporaties afgesproken dat zij gaan onderzoeken of het 
mogelijk is om geen woningruil voor Poelenburg en Peldersveld meer toe te staan.

 Bij 2 aanvragen voor een huisvestingsvergunning is op basis van artikel 10 van de 
Wbmgp een negatieve woonverklaring afgegeven. Voor het beoordelen van het 
politierapport wordt een afwegingskader gebruikt met punten. Dit kader komt van het 
ministerie. We hanteren daarbij een puntengrens. Wanneer een aanvrager hoger 
scoort dan de puntengrens, dan wordt een negatieve woonverklaring afgegeven. Bij 
deze 2 aanvragen was dat het geval.

 Voor het betrekken van een particuliere huurwoning is in Poelenburg-Peldersveld 
onder de Wbmgp een huisvestingsvergunning nodig. Tussen 1 juli 2018 en 1
december 2019 is er 3 keer een huisvestingsvergunning afgegeven voor een 
particuliere huurwoning. We zien dat er meer adreswijzigingen in de wijken zijn, dan 
dat er huisvestingsvergunningen worden aangevraagd. Het gaat hierbij dan wel om 
zowel koop- als huurwoningen. We gaan onderzoeken bij welke huurwoningen geen 
huisvestingsvergunning is aangevraagd. En indien nodig ondernemen we actie.

Aanpassing in het beleid
Gedurende de uitvoering van de wet is gesignaleerd dat ons beleid op twee punten 
aangepast moet worden. Deze aanpassingen worden in de nieuwe huisvestingsverordening 
voorgesteld. De nieuwe huisvestingsverordening wordt uiterlijk in kwartaal 3 van 2020 ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 Bewoners die al in Poelenburg of Peldersveld wonen hoeven geen 
huisvestingsvergunning aan te vragen. Maar bij stadsvernieuwing is het mogelijk dat 
bestaande bewoners tijdelijk de wijk uit verhuizen, om later weer terug de wijk in te 
komen. Strikt genomen vormen zij weer nieuwe bewoners en moeten zij een 
huisvestingsvergunning aanvragen. Deze doelgroep wordt daardoor benadeeld. 
Daarom wordt voor hen een uitzondering gemaakt, waardoor zij geen 
huisvestingvergunning hoeven aan te vragen wanneer zij weer terug de wijk in 
verhuizen.

 In de huisvestingsverordening is een maximaal bedrag genoemd dat kan worden 
opgelegd wanneer een bewoner geen huisvestingsvergunning heeft. Dit is juridisch 
gezien niet voldoende. Voor het opleggen van boetes moeten staffels (gradaties) 
worden bepaald. De staffels willen we toevoegen aan de huisvestingsverordening.
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