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De onrust rondom het zogenaamd “verkameren” van woningen blijft. Sinds 1 april zijn er nieuwe 
regels van kracht omtrent het ontrekken van woningen en het omkatten naar onzelfstandige 
woonvormen. De zorgen richten zich vooral op de druk die ontstaat op de leefbaarheid van wijken, het 
prijsopdrijvend effect van het verkameren en de procedure om wantoestanden en illegale vormen van 
verkamering te melden.  
 
Op 31 augustus heeft de fractie van GroenLinks uit de stadsdeelcommissie Nieuw-West een online 
gesprek gehad met verschillende bewoners en zelforganisaties uit Nieuw-West. In dit gesprek uitte zij 
hun onrust dat zij geen afname, maar juist een toename zien in de aanvraag van 
ontrekkingsvergunningen in Nieuw-West, wat volgens hen haaks staat op hun beleving qua druk op 
de openbare ruimte en woningnood. Vanuit dit gesprek heeft de fractie van Nieuw-West de 
verschillende mondelinge vragen aan het dagelijks bestuur en vanuit de beantwoording van de 
vragen, het onderstaand advies geformuleerd.  
 
      Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de 
stadsdeelcommissie het DB ongevraagd kan adviseren. Deze adviezen kunnen ook de 
bevoegdheden van B&W en raad betreffen (toelichting art. 29), de twee organen aan wie de 
commissie niet direct adviseert. Als het ongevraagd advies de taken en verantwoordelijkheden 
betreft die B&W niet aan het DB heeft gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via 
de betreffende wethouder door aan het college van B&W. 
 
               Advies Stadsdeelcommissie Nieuw-West: 
 

● Mogelijkheid schakelen lokale situatie en lokale indeling woningvoorraad: 
Tijdens het vraaggesprek werd aangegeven dat de samenstelling van de woningvoorraad van iedere 
wijk of buurt anders is waardoor de impact van het verkameren van woningen voor iedere buurt 
anders is. Kenmerkend voor Nieuw-West is dat koop en huurwoningen redelijk van elkaar gescheiden 
zijn en koopwoningen zijn geclusterd in kleine gebieden waar het proces van verkamering zich 
concentreert.  

○ Stadsdeelcommissie Nieuw-West adviseert om quota aan te scherpen naar de lokale 
situatie. Door de gebiedsindelingen te herzien en deze op te knippen in wijken of 
buurten. De gebieden verschillen in grootte. Ook is de verdeling van koop en 
huurwoningen per gebied anders, wat invloed heeft op de verdeling van de 
verkamerde woningen en de druk op de leefbaarheid per wijk of buurt. Door het 



opknippen van wijken en quota te laten gelden voor kleinere gebieden kan er meer 
gestuurd worden op de lokale situatie.  

 
Handhaving illegale vormen van verkamering: 

Als we willen dat de gestelde quota effect hebben, moeten illegale vormen van verkamering worden 
tegengegaan. De stad kan illegale vormen van verkamering of ander verbruik van woningen 
tegengaan door meer middelen beschikbaar te maken om te handhaven Ook moeten bewoners op 
een veilige en anonieme manier aangifte kunnen doen over wantoestanden en illegale vormen van 
verkamering.  

○ De Stadsdeelcommissie Nieuw-West adviseert de Commissie Wonen en Bouwen 
meer in te zetten op middelen om handhaving op illegale vormen van ander gebruik 
van woningen mogelijk te maken.  

○ De stadsdeelcommissie Nieuw-West adviseert om een meldpunt te starten waar 
bewoners anoniem en makkelijk wantoestanden en illegale vormen van verkamering 
kunnen melden.  

 
● Quota samenvoegen intrekking van woningen voor verhuur of Short Stay. 

Bewoners geven aan niet alleen druk te ervaren op de leefbaarheid van hun buurt of straat door 
verkamerde wooneenheden. Ook van andere vormen van verbruik van woningen (zoals Airbnb of 
Short Stay) hebben invloed op de leefbaarheid van een buurt of wijk. Door ander verbruik van 
woningen in de omgevingsvisie te kluisteren in één quota, kunnen woonvormen, maar ook de druk op 
de leefbaarheid worden verspreid. Met generiek beleid is dit moeilijk. Er is maatwerk per buurt nodig 
om dit resultaat te behalen.  

○ De stadsdeelcommissie Nieuw-West adviseert om de druk die de verschillende 
vormen van woningonttrekking geven op een buurt of wijk, mee te nemen in de 
omgevingsvisie om zo woonvormen, maar ook de druk op de leefbaarheid van een 
buurt of wijk te spreiden over de stad. Dit door ander verbruik van woningen te 
clusteren in één quota.  

 
Namens de fractie van Nieuw-West,  
Esther Tienstra, Sara Biddle, Pieter Nijhof en Dick Spruitenburg  
 
 


