
 

 

 

Gemeenteraadsvergadering 17 september 2019 

VERTROUWELIJK! 
17. Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel 

 
Geheimhouding 

Onze fractie vindt het jammer dat we dit besluit in beslotenheid 
behandelen. Daar stelden we eerder ook een technische vraag over. Het 

genoemde argument (deadline BC publicatie voorbereidingsbesluit 26 
september) weegt voor ons beduidend minder zwaar dan het opleggen 

van geheimhouding. 
Openbaar en transparant bestuur past immers niet bij behandeling in 

beslotenheid met geheimhouding (bovendien wordt het verzoek om 

besloten te vergaderen in het openbaar gedaan). 
Ten aanzien van de deadline vragen we onszelf sowieso af dat we toch 

niet echt denken dat er morgen ineens honderden huisjesmelkers in 
Boxtel aan de slag gaan? We vinden deze benadering redelijk onnatuurlijk. 

Als je nu beslotenheid en geheimhouding oplegt voor een Wet 
Voorkeursrecht Gemeente is dat terecht, maar voor dit besluit? 

Graag een reactie, zodat we de keuze misschien beter begrijpen. 
 

 
Procedure 

De aanleiding voor dit beleid (diverse problemen die gesignaleerd zijn in 
de woonwijken, opmerkelijke situaties, waarvan ons het meest bekend zal 

zijn de inhoud van de brief van de heer Ad van den Brand en het 
schrijnende voorbeeld in de H. Verheeslaan) en de nadrukkelijke oproep in 

de raad van 2 juli jl. met de motie vadovdd “Kamergewijze verhuur van 

eengezinswoningen” van CDA, VVD en BALANS vraagt om een gedegen 
aanpak. 

Absoluut eens. Met dit voorbereidingsbesluit zijn nieuwe onwenselijke 
situaties te voorkomen. Dat juichen we toe. 

Goed dat er beleid gekoppeld gaat worden aan dit vraagstuk, zodat er 
gericht actie kan worden ondernomen. 

Normaal gesproken neem je een voorbereidingsbesluit om besluiten over 
aanvragen aan te kunnen houden tot er nieuw beleid wordt vastgesteld 

(binnen een jaar).  
We begrijpen uit de beantwoording van onze technische vraag dat het 

maximale aantal van vier individuele personen uitgangspunt wordt. 
Het op te gaan stellen separate beleid zal (mede) bepalend zijn of binnen 

het bestemmingsplan voor woningen op maat zal/kan worden afgeweken. 
Hebben we dat goed begrepen? 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
Inhoudelijk 

Met het voorbereidingsbesluit wordt het algemeen geldende verbod 
opgenomen om met meer dan 4 individuele personen in een woning te 

gaan wonen Wat onze fractie daarin mist is een zogenaamd 
spreidingsbeleid. In veel gemeentelijk beleid m.b.t. huisvesting 

arbeidsmigranten staat dat er bijvoorbeeld maar 1 woning in een straat 
gebruikt mag worden voor kamerverhuur of 1 pand in de wijk of dat 1% 

van de woningen in een gemeente hiervoor gebruikt mogen worden etc..  
 

Daarnaast missen we vooralsnog kwaliteitseisen. Het is inmiddels bij bijna 

alle gemeenten gebruikelijk om aan te geven dat huisvesting voor 
arbeidsmigranten SNF-gecertificeerd moet zijn. Zoals u weet, gaat het 

hier over een keurmerk met allerlei eisen i.r.t. huisvesting. Denk 
bijvoorbeeld aan een jaarlijkse controle waaruit blijkt of aan bouwbesluit 

wordt voldaan, is er een brandblusser aanwezig, is er sprake van onveilige 
loshangende bedrading etc.. 

 
Beide zaken zien wij graag opgenomen in het beleid. Of dat ook in het 

voorbereidingsbesluit aangegeven moet worden, is voor ons niet duidelijk. 
We geven beide aandachtspunten in ieder geval graag mee voor de 

uitwerking van de concrete vervolgstappen. 
 

Voor het overige is het voorstel vooralsnog duidelijk, het beoogde 
resultaat ook. Wij zijn echter nog niet volledig overtuigd van het besluit. 

Punt 5 trok met name onze aandacht.  Daar staat namelijk letterlijk: ‘te 

bepalen dat in dit besluit onder ‘huishouden’ wordt verstaan: één of meer 
personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve 

eenheid vormen, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en 
continuïteit in de samenstelling ervan. Vaak is een huishouden gebaseerd 

op bloedverwantschap en huwelijksverbinding of een met een 
huwelijksverbinding gelijk te stellen samenlevingsverband; 

De vraag die meteen opkomt: ‘Hoe zit het dan met personen die ‘hokken’? 
Het komt met regelmaat voor dat iemand samenwoont met een gewone 

vriend/vriendin, waarmee kosten gedeeld worden. Niet alleen in gemeente 
Boxtel. Ander voorbeeld; de samengestelde gezinnen. Komt veel voor en 

volgens ons is dat ook niet altijd via overeenkomsten geregeld. Daar 
mogen we onszelf niet mee bemoeien. 

We kunnen onze burgers toch niet verplichten een samenlevingscontract 
aan te gaan? De enige die daar blij van wordt is de notaris. 

Maar we vernemen graag hoe u deze zin in het besluit concreet bedoelt?  

 
Tot zover. 

 
 

 


