
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

7 februari 2019 

 

Ingekomen brief inwoners Kerkstraat te Hoogezand inzake verpaupering en gebruik panden 
in strijd met bestemmingsplan  

 

Er is een brief binnengekomen van inwoners van de Kerkstraat in Hoogezand inzake 
verpaupering en gebruik panden in strijd met het bestemmingsplan. 

Naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college 

 

- is het college op de hoogte van deze problematiek en van deze specifieke gevallen? 

- als de gemelde signalen correct zijn, is het college van plan hierop te handhaven? 

- is het mogelijk om notoire huisjesmelkers de vergunning van AL hun panden af te nemen 
als ze herhaaldelijk de fout in gaan? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het CDA  

 

Maarten van der Meijden 

 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/


Raadsbrief

Datum: 27 februari 2019 Verzenddatum: 5 maart 2019

Behandeld door:

Zaak:

Gerard van den Berg

2019-004166

Mailadres:

Portefeuillehouder:

gerard.vandenberg@midden-groningen.nl

Jan Jakob Boersma

Onderwerp: Raadsbrief

Geachte leden van de raad,

Hierbij reageren wij op de schriftelijke vragen van 7 februari 2019 van het CDA met het onderwerp

“Ingekomen brief inwoners Kerkstraat te Hoogezand inzake verpaupering (…)”.

1. Is het college op de hoogte van deze problematiek en van deze specifieke gevallen?

Antwoord:

Ja, de gemeente is op de hoogte van de brief van Groeneveld en Aslander van 30 januari 2019 en

de door deze bewoners ervaren problemen.

2. Als de gemelde signalen correct zijn, is het college van plan hierop te handhaven?

Antwoord:

Ja, als er overtredingen vastgesteld zijn die voldoende ernstig zijn, dan zal het college handhavend

optreden. In dit geval zijn er bijna geen overtredingen vastgesteld, ondanks herhaald

toezichtsbezoek. De geconstateerde overtredingen zijn aangepakt en bij hercontroles is gebleken

dat (vrijwel) alle zijn opgeheven. De voortgang van handhaving wordt afgestemd met het lopende

project Stadshart, waarin onder meer overleg gaande is met eigenaren over de herinvulling van dit

gebied.

3. Is het mogelijk om notoire huisjesmelkers de vergunning van AL hun panden af te nemen als ze

herhaaldelijk de fout in gaan?

Antwoord:
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Nee, het is niet mogelijk vergunningen af te nemen als die er niet zijn. Kamerverhuur is standaard

niet verboden en niet vergunningplichtig. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in het verleden

gekozen voor een systeem om kamerverhuur te beperken. Daartoe heeft de gemeenteraad in die

bestemmingsplannen opgenomen dat de kamerverhuur alleen op aangewezen adressen is

toegelaten, in de Kerkstraat zijn acht adressen aangewezen.

De door de raad vastgestelde bestemmingsplannen zijn voor iedereen te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/cs/249705.5/578548/82657.04403895578

Er blijkt behoefte te zijn aan kamerverhuur, zeker aan het begin van elk studiejaar is er veel

media-aandacht voor de tekorten in de stad Groningen, waardoor er ook een overloop is naar onze

gemeente. Kamerverhuur is niet het probleem, het ‘Hoogezandse verbod’ erop is vooral een middel

om de uitwassen van slechte (brand)veiligheid te voorkomen, voortgekomen uit het

capaciteitstekort van bouwtoezicht om door toezicht en handhaving te zorgen dat de kamerverhuur

zich aan de regels houdt.

Eigenaren, verhuurders en gebruikers hebben zich te houden aan de algemene gemeentelijke en

landelijke regels. Die zijn respectievelijk bijvoorbeeld opgenomen in het bestemmingsplan,

bouwverordening en welstandsnota, en in het Bouwbesluit en Activiteitenbesluit.

Het college hanteert bij overtredingen de Toezicht- & handhavingstrategie WABO in de provincie

Groningen. Deze strategie helpt bij het passend interveniëren bij iedere bevinding. Het college

bevordert de naleving van wettelijke en vergunningsvoorschriften op basis van vastgestelde

prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie.

In Groningen worden twee methodieken gebruikt: De Tafel van elf en de nalevings- en

handhavingspiramiden. Bij calculerend gedrag wordt het stevigst opgetreden, bijvoorbeeld door

inzet van de instrumenten dwangsom, bestuursdwang, of in uitzonderlijke gevallen boete of

strafvervolging.

De aanpak van overtredingen gaat via de matrix met de combinatie van gedrag van de overtreder

(goedwillend – moet kunnen – calculerend – crimineel) en de gevolgen van overtreding (nihil –

beperkt – van belang – aanzienlijk/dreigend/onomkeerbaar).

Als een overtreding wordt vastgesteld begint de aanpak (bijna) altijd met het informeren en

waarschuwen, zodat overtreder gelegenheid heeft om de overtreding ongedaan te maken. Alleen in

spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld bij dreigend gevaar) wordt meteen bestuursdwang toegepast

om de situatie veilig te stellen.

Deze strategie is te vinden op de website van de provincie Groningen:

https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/1f2d7625-04d5-4787-9748-

609cb10dd963/1f2d7625-04d5-4787-9748-609cb10dd963:b667ad0e-8769-4019-8e3a-

bf28c96b92f4/Bijlage%202b%20-%20Toezicht%20en%20handhavingstrategie%20Wabo.pdf

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris


