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inzake screening aspirant-huurders

Samenvatting

In enkele gebieden in de gemeente Dordrecht heeft in 2016 op basis van een
convenant voor enkele buurten een screening van aspirant-huurders op
woonoverlast plaatsgevonden. De evaluatie geeft een positief effect aan. De
partners van het convenant, gemeente, politie en woningcorporaties willen deze
screening daarom voortzetten. Dit is alleen mogelijk op grond van een
gebiedsaanwijzing van de minister voor Wonen en Rijksdienst op grond van de
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.
Wij informeren u in deze brief over de instrumenten uit deze wet en ons voornemen
om een verzoek voor te bereiden aan de minister. De gemeenteraad is uiteindelijk
bevoegd om een verzoek bij de minister in te dienen. Verder geven we inzicht in
het verdere proces om te komen tot een aanvraag en welke vragen daarbij
beantwoord moeten worden.
Inleiding

Iedereen moet prettig in Dordrecht kunnen wonen. Woonoverlast kan dit prettige
gevoel sterk aantasten. Om woonoverlast ook preventief beter te kunnen
aanpakken is per 1 januari 2017 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke
problematiek (hierna: Wbmgp) aangepast. De Wbmgp maakt het mogelijk om
aspirant-huurders vooraf te screenen op onder andere overlast en criminaliteit.
Vooruitlopend op deze wet is binnen de gemeente Dordrecht op 1 februari 2016 het
convenant screening aspirant-huurders (zie bijlage 1) ondertekend. Aspiranthuurders voor enkele wijken werden op basis van het convenant gescreend op het
veroorzaken van woonoverlast. Met het screenen van aspirant-huurders in
aangewezen gebieden wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen,
terugdringen, beperken en beheersbaar houden van overlast. In het voorjaar van
2017 is het convenant geëvalueerd.
De partners in het convenant willen graag de screening voortzetten vanwege de
positieve effecten (zie bijlage). Het screenen op grond van het convenant is in april
2017 stopgezet, omdat hiervoor geen wettelijke basis bestond en de Autoriteit
Persoonsgegevens dit niet langer toestond. Met de komst van de Wbmgp mag
screening alleen nog plaatsvinden met een aanwijzing van de minister van Wonen
en Rijksdienst. De gemeenteraad moet hiervoor een aanvraag indienen bij de
minister.
Doelstelling

Het doel van deze brief is om u nader te informeren over de instrumenten uit de
Wbmgp, die de gemeente ter beschikking staan om overlast en criminaliteit in
bepaalde gebieden aan te pakken. Deze brief dient ter voorbereiding op een
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voorstel om een verzoek in te dienen bij de minister voor het aanwijzen van
gebieden waar aspirant-huurders vooraf gescreend worden.
Stand van zaken/de feiten

Ondanks de inspanningen van de gemeente, corporaties, instellingen, actieve
bewoners en ondernemers, blijft duurzame verbetering van leefbaarheid soms uit in
bepaalde buurten of wijken. Door toepassing van een ingrijpende maatregel,
namelijk selectieve woningtoewijzing op grond van de Wbmgp is het mogelijk om in
wijken tijdelijk te sturen op instroom, waardoor problemen in de wijk aangepakt
kunnen worden.
De gemeente en andere partijen kunnen de zittende bewoners door de selectieve
woningtoewijzing meer perspectief bieden. Toepassing van de Wbmgp draagt bij
aan een evenwichtiger bevolkingssamenstelling en aan het beperken van
overlastproblematiek en criminaliteit in een buurt of wijk. Tegelijkertijd is het van
belang om de leefbaarheid in de woonomgeving te blijven aanpakken met de
bestaande, minder ingrijpende instrumenten in het kader van een integrale
(gebieds)aanpak. Het inzetten van de Wbmgp is mogelijk als sprake is van een
opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen in bepaalde wooncomplexen, straten of
gebieden en de bestaande maatregelen onvoldoende effect hebben. Het inzetten
van de Wbmgp is dan ook een ultimum remedium.
Instrumenten wbmgp
De Wbmgp biedt een drietal mogelijkheden voor selectieve woningtoewijzing.
1. op basis van inkomen (artikel 8 Wbmgp)
De gemeente kan van potentiële huurders eisen dat zij inkomen uit arbeid of bedrijf
hebben of bepaalde uitkeringen ontvangen, zoals pensioen of aanspraak hebben op
studiefinanciering, om zich in bepaalde complexen, straten of gebieden te mogen
vestigen. De eis omtrent de aard van het inkomen kan alleen gesteld worden aan
woningzoekenden die korter dan zes jaar in de regio woonachtig zijn.
2. Voorrang op basis van sociaal-economische kenmerken (artikel 9 Wbmgp)
Een andere manier om de selectieve migratie te doorbreken is om bepaalde
doelgroepen juist aan te trekken. De Wbmgp biedt de mogelijkheid om potentiële
huurders met bepaalde sociaal-economische kenmerken met voorrang te
huisvesten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kenmerken als samenstelling van het
huishouden, de leeftijd en het opleidingsniveau van de woningzoekende.
3. Op basis overlastgevend en crimineel gedrag (artikel 10 Wbmgp)
Soms kan het huisvesten van de woningzoekende leiden tot een toename van
overlast of criminaliteit in een aangewezen complex, straat of gebied. Op basis van
een limitatieve lijst van gedragingen die is vastgelegd in de Wbmgp worden
aspirant-huurders gescreend door de politie of moet een Verklaring omtrent het
gedrag worden overlegd. Het kan bijvoorbeeld gaan om geluidhinder, vervuiling,
openbare dronkenschap, beledigingen en intimidatie, gewelddadigheden,
bedreiging, vernieling, vandalisme, maar ook radicaliserende en extremistische
gedragingen.
Voor alle mogelijkheden geldt dat een aanwijzing van de Minister voor Wonen en
Rijksdienst noodzakelijk is. Een aanwijzing wordt voor vier jaar afgegeven. Het is
daarna mogelijk de aanwijzing nog vier maal vier jaar te verlengen. Hiervoor moet
een nieuw verzoek worden ingediend. Om het instrument te kunnen toepassen
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moet daarnaast in de huisvestingsverordening worden vastgelegd dat een
huisvestingsvergunning voor de aangewezen gebieden noodzakelijk is.
Situatie Dordrecht
Begin 2016 is een convenant afgesloten tussen de gemeente, de politie en de twee
woningcorporaties om aspirant-huurders voor enkele straten in de binnenstad, de
Vogelbuurt, het Lijnbaangebied en Sterrenburg (zie bijlage 1) op overlast te
screenen. De overlast in deze buurten was bovengemiddeld ten opzichte van de
rest van Dordrecht. De partijen zijn op basis van de evaluatie positief over de
effecten, om deze langdurig te behouden is voortzetting van de screening
noodzakelijk.
Voortzetting van de screening is echter alleen mogelijk indien de minister van
Wonen en Rijksdienst op verzoek van de gemeenteraad de gebieden aanwijst. Voor
het aanwijzen van de gebieden moet de gemeenteraad een onderbouwd verzoek
indienen waarin de problematiek wordt beschreven, inzicht wordt gegeven in de
reeds genomen maatregelen en welke instrumenten uit de Wbmgp de gemeente
wenst in te zetten. De minister wijst een gebied alleen aan als de aanvraag de
noodzaak aantoont en daarnaast de maatregel voldoet aan de eisen van
proportionaliteit (zijn er geen minder zware maatregelen mogelijk) en subsidiariteit
(is de maatregel passend voor het probleem).
Daarnaast moet worden aangetoond dat voldoende woonmogelijkheden
beschikbaar zijn voor aspirant-huurders die op basis van deze maatregel in de
betreffende gebieden geweigerd zouden worden.
Vooralsnog wordt een aanvraag voorbereid voor de toepassing van screening op
basis van overlastgevend en crimineel gedrag (artikel 10 Wbmgp). Voor de
toewijzing van woningen geldt al een toets op de hoogte van het inkomen. Het
college is vooralsnog niet van plan om voor te stellen om te screenen op aard van
inkomen of sociaal-economische factoren.
Bij het opstellen van de aanvraag wordt in principe uitgegaan van dezelfde
gebieden als tijdens het convenant, maar uiteraard moet voor ieder van de
gebieden de noodzaak voldoende onderbouwd kunnen worden. Dit geldt ook indien
één van de partners (politie, woningcorporaties, gemeentelijke diensten) nieuwe
gebieden wil aanwijzen.
Kosten en dekking

Geen financiële consequenties. Voor de uitvoering worden binnen de reguliere uren
tijd vrij gemaakt.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

De aanvraag wordt voorbereid en besproken met de verschillende partners. Dit
betreft verschillende gemeentelijke diensten, de politie en de woningcorporaties.
Deze partners worden ook op de hoogte gehouden van de voortgang van de
aanvraag.
De communicatie naar burgers wordt vormgegeven tijdens het
implementatieproces.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het proces om de screening van aspirant-huurders te kunnen toepassen is in drie
fasen in te delen.
1. De aanvraag
Om gebieden aan te kunnen wijzen moet door de gemeenteraad een aanvraag
worden gedaan bij de minister. Deze aanvraag wordt inmiddels voorbereid door de
verschillende partners en wordt via het college aan het eind van dit jaar als voorstel
aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Bij voorkeur wordt de
wijziging van de huisvestingsverordening tegelijkertijd vastgesteld onder
voorbehoud van de aanwijzing van de minister.
Voorstel verzoek minister in gemeenteraad: december 2017/januari 2018.
2. Aanwijzing minister
Nadat de gemeenteraad een verzoek heeft ingediend bij de minister, zal deze de
aanvraag beoordelen. De minister besluit in principe binnen acht weken op de
aanvraag, mits de gemeente geen aanvullende informatie hoeft aan te leveren.
Verwachting aanwijzing minister: eind februari 2018/begin maart 2018.
3. Inzet instrument
Vanaf het moment van aanwijzing door de minister kan het instrument ingezet
worden, mits de huisvestingsverordening ook in werking is getreden. De
implementatie kan voorbereid geworden tijdens het opstellen van de aanvraag en
de besluittermijn van de minister.
Verwachting zet instrument: begin maart 2018.
4. Evaluatie
De inzet van het instrument wordt in het vierde jaar geëvalueerd om te bepalen of
een verzoek om verlenging van de aanwijzing van de minister noodzakelijk is.
Jaarlijks zal een korte tussentijdse evaluatie plaatsvinden op basis van cijfers om
het instrument te monitoren.
Bijlagen

Bijlage 1: Convenant Screening aspirant-huurders Dordrecht
Bijlage 2: Evaluatie convenant screening aspirant-huurders Dordrecht
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
di
o

M.M. van der Kraan
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