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Raadsinformatiebrief evaluatie Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Wij zijn als college is al langer bezig met de aanpak van de leefbaarheidsproblemen in de 
Scheldebuurt. 
Begin 2017 is voor dit doel de Wijktafel Scheldebuurt opgericht. De deelnemers van de 
wijktafel bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de wijk. Daarbij sluiten bewoners, 
ondernemers, wijkagenten, de Stichting ROAT, gemeenten en anderen aan wanneer dit 
noodzakelijk is. 
De wijktafel heeft gezamenlijk een plan opgesteld met als doel de leefbaarheid in de buurt te 
verbeteren. Dit betreft het ‘Plan van aanpak Scheldebuurt’.

De centrale doelstelling van het plan is het verbeteren van de leefbaarheid in de 
Scheldebuurt door een gezamenlijke aanpak van de overlastgevende factoren door de 
buurtbewoners, gemeente en andere partners.

De aanpak is gebaseerd op een aantal pijlers, waaronder de aanpak van de 
huisvestingssituatie in de Scheldebuurt. 
Vanuit de wijktafel is geconstateerd dat in de Scheldebuurt een overcapaciteit bestaat aan 
kamerverhuurpanden. De toegestane capaciteit voor kamerverhuurpanden op grond van de 
geldende Huisvestingsverordening wordt in deze buurt volledig wordt benut. Dit betekent 
dat er relatief veel kamerverhuurpanden in de buurt zijn gevestigd. In deze panden wonen 
relatief veel mensen met psychosociale problemen en arbeidsmigranten die overlast 
veroorzaken.
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Als onderdeel van de genoemde aanpak hebben wij op 31 januari 2017 besloten om voor de 
Scheldebuurt een moratorium voor omzettings- en splitsingsvergunningen op te leggen. Dit 
aanwijzingsbesluit is eind maart 2017 in werking getreden. Deze bevoegdheid hebben wij op 
grond van de geldende Huisvestingsverordening. Met deze specifieke maatregel wordt door 
ons college beoogd om de druk op de leefbaarheid, veroorzaakt door kamerverhuurpanden 
en gesplitste panden in de Scheldebuurt, in ieder geval beheersbaar te houden binnen de 
kaders van de Huisvestingsverordening.

Deze maatregel is door ons ingesteld naast een aanscherping van het vergunnings- en 
handhavingsbeleid op grond van de Huisvestingsverordening.

Bij het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit hebben wij tevens besloten om het effect van 
deze maatregel één jaar na vaststelling van de maatregel te evalueren. 
Inmiddels zijn ook de uitkomsten uit de evaluatie van de Wijktafel Scheldebuurt bekend. 
Deze input vormt een belangrijke basis voor de evaluatie van het geldende 
Aanwijzingsbesluit en het besluit tot verlenging van het moratorium op splitsings- en 
omzettingsvergunningen door vaststelling van het Aanwijzingsbesluit 2018.  

Evaluatie Wijktafel Scheldebuurt 
Uit de evaluatie van één jaar “wijktafel Scheldebuurt” komen de volgende constateringen 
voort die van belang zijn voor de evaluatie van het voorliggende Aanwijzingsbesluit.

De meest belangrijke constatering is dat ondanks de maatregelen die zijn genomen de druk 
op de leefbaarheid door de aanwezigheid van relatief veel kamerverhuurpanden in de 
Scheldebuurt niet is afgenomen. 

Dit blijkt niet alleen uit de evaluatie met de ketenpartners en bewoners van de Scheldebuurt, 
maar ook uit overlastmeldingen die de gemeente en politie ontvangen die zijn te relateren 
aan (illegale) kamerverhuur. Door de ingezette maatregelen zijn de overlastmeldingen 
afgenomen, maar nog niet in die mate dat er sprake is van een duidelijke structurele 
afname.

Ook tijdens de maandelijkse integrale controles op kamerverhuurpanden, waarbij 
verschillende handhavende gemeentelijke disciplines, Orionis en de politie aansluiten, 
worden illegale situaties geconstateerd die handhaving noodzakelijk maken. Het feit dat 
vrijwel ieder bezocht pand  (5 tot 7 per maand) in aanmerking komt voor een 
handhavingsactie maakt dat het aannemelijk is dat de omvang van de problematiek niet 
afneemt.

Daarbij dient te worden aangevuld dat de aantrekkende economie en de (aankomende) 
vestiging en uitbreiding van grote bedrijven in het Sloegebied leiden tot een toenemende 
vraag naar arbeid. Deze vraag vertaalt zich onder andere in een toenemend aantal 
arbeidsmigranten, inclusief huisvestingvraagstuk. Bij de integrale controles komt naar voren 
dat deze groep oververtegenwoordigd is in de kamerverhuurpanden in de Scheldebuurt. 
Deze groeiende groep vormt een potentiële extra druk op de leefbaarheid in de 
Scheldebuurt.
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Verlenging Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening
De bovengenoemde factoren vragen om een aanpak op de lange termijn. Binnen deze 
aanpak moet  niet alleen de handhaving blijvend intensief worden opgepakt, maar moet ook 
naar een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk voor met name 
arbeidsmigranten worden gezocht. Een beleidsnota over dit vraagstuk is in voorbereiding. 
Als onderdeel van de aanpak op langere termijn is tevens noodzakelijk dat de huidige druk 
op de leefbaarheid door de aanwezigheid van kamerverhuurpanden zo beperkt mogelijk 
wordt gehouden. Voortzetting van het moratorium op splitsingsvergunningen en 
omzettingsvergunningen blijft dan ook noodzakelijk.

Voor dit doel is het geactualiseerde Aanwijzingsbesluit door ons vastgesteld en hebben wij 
tevens besloten om het effect van dit besluit weer één jaar na vaststelling te evalueren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


