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Voorgesteld besluit

1. De Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente
Dordrecht (tweede wijziging) vast te stellen.
Samenvatting

Op 23 januari 2018 is via een raadsbesluit een verzoek aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden voor aanwijzing van enkele
gebieden en wooncomplexen waar selectieve woningtoewijzing wordt toegepast op
grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (hierna
Wbmgp). (dossiernummer 2081714). Middels een positief besluit gedateerd op
29 maart 2018 van de Minister kunnen toekomstige huurders van
corporatiewoningen in bepaalde gebieden gescreend worden op overlast gevend of
crimineel gedrag. Om de Wbmgp daadwerkelijk uit te kunnen voeren moeten in de
Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht bepalingen worden opgenomen
omtrent selectieve woningtoewijzing overeenkomstig de aanwijzing van de minister.
Het voorgestelde besluit voorziet hierin.
Inleiding

Sinds begin 2016 paste de gemeente Dordrecht samen met de politie en
woningcorporaties Trivire en Woonbron selectieve woningtoewijzing toe op basis van
het Convenant Screening aspirant-huurders Dordrecht. Dit gebeurde in de buurten
Lijnbaan, Vogelbuurt, enkele straten in het centrum en het wooncomplex Eisingahof.
De aspirant-huurders werden op verzoek van de gemeente door de politie gescreend
op overlast gevend gedrag. De partners aan het convenant hebben aangegeven de
screening te willen voortzetten als onderdeel van de bredere aanpak.
Sinds 1 januari 2017 biedt artikel 10 in samenhang met artikel 5 van de Wbmgp de
wettelijke basis om deze screening uit te voeren, waarbij niet alleen op overlast
gevend, maar ook op crimineel gedrag wordt gescreend. Om deze screening toe te
mogen passen, heeft u bij besluit van 23 januari 2018 een verzoek gericht aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om gebieden aan te wijzen
waar deze screening wordt toegepast. Tevens dient hiervoor in de
Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht een grondslag te worden opgenomen.
U wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de
huisvestingsverordening om op grond van artikel 5 van de Wbmgp selectieve
woningtoewijzing toe te passen op de woningen van de woningcorporaties Trivire en
Woonbron in de Lijnbaan en Vogelbuurt, een wooncomplex aan de Aardappelmarkt
als ook voor het wooncomplex Eisingahof in de wijk Sterrenburg in Dordrecht.
Kaart C geeft de buurten en complexen op kaart weer.
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Doelstelling

Ongestoord woongenot is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheidsbeleving van
inwoners. Bepaalde risicogroepen kunnen dit middels hun handelen behoorlijk
negatief beïnvloeden. De Lijnbaan, Vogelbuurt, het wooncomplex aan de
aardappelmarkt en het wooncomplex Eisingahof blijven achter op het gemiddelde in
Dordrecht wat betreft veiligheid en overlast.
Door het toepassen van selectieve woningtoepassing op basis van artikel 10 van de
Wbmgp kan de gemeente, samen met de partners, de leefbaarheid in genoemde
buurten en complexen verder op orde krijgen, nadat de resultaten van het
Convenant screening aspirant-huurders al de eerste tekenen van verbetering lieten
zien. Om de selectieve woningtoewijzing ook daadwerkelijk te kunnen toepassen is
de voorgestelde aanpassing van de huisvestingsverordening noodzakelijk.
Argumenten

De leefbaarheid in bovengenoemde buurten en complexen staat onder druk. Naast
het feit dat door verschillenden partners wordt samengewerkt om de leefbaarheid te
verbeteren en hier ook resultaten in geboekt worden, zijn deze resultaten nog erg
broos. Door het toepassen van selectieve woningtoewijzing op basis van artikel 10
van de Wbmgp, verwachten we een verdere verbetering van de leefbaarheid.
Kanttekeningen en risico's

• Procedure verhuur
De procedure voor verhuur van de corporatiewoningen in genoemde gebieden
wordt vertraagd, door het toepassen van de screening. Dit proberen we echter te
beperken, door voort te borduren op de ervaring met het Convenant en door ons
licht op te steken bij gemeenten die al werken met de Wbmgp.
• Privacy
De privacy moet gewaarborgd blijven en daarom wordt het proces ingericht in
overeenstemming met de Wet politiegegevens, de Wet bescherming
persoonsgegevens en het Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve
woningtoewijzing ter beperking van overlast gevend en crimineel gedrag.
•

Participatie en inspraak

In de vergadering van de gemeenteraad op 23 januari 2018 heeft de raad
ingestemd met de aanvraag om een gebiedsaanwijzing in het kader van de
Wbmgp. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de aanvraag goedgekeurd,
omdat zij de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van deze
maatregel voldoende door de gemeente aangetoond acht. Om het screenen van
huurders op overlastgevend en crimineel gedrag ook daadwerkelijk te kunnen
uitvoeren, is het noodzakelijk om voor de aangewezen gebieden een
huisvestingsvergunning in te voeren.
Ons college heeft er vanaf gezien om deze wijzigingsverordening voor inspraak ter
inzage te leggen omdat het belang van participatie en inspraak niet opweegt tegen
het belang van snelle besluitvorming, gelet op het belang van overlast- en
criminaliteitsbestrijding en de goedkeuring van de minister.
Kosten en dekking

Niet van toepassing. Er worden geen leges geheven, omdat de doelgroep voor deze
woningen mensen met een kleine beurs zijn. De te verrichten werkzaamheden
worden binnen de exploitatie van de gemeente Dordrecht uitgevoerd.
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Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Wij stellen u voor uw besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking
ervan. Aan het raadsvoorstel is een conceptpublicatietekst toegevoegd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Er is urgentie vereist, omdat er sprake is van overlast gevend en crimineel gedrag
en het aflopen van het Convenant Screening aspirant-huurders Dordrecht. Publicatie
is gewenst in mei na goedkeuring raad.
Bijlagen

- ontwerp besluit.
Het college van Burgemee
/
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