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1. Korte termijn acties (thema’s: schoon en veilig, regels & handhaving, beleid op maat) 

1 “spookbewoners/-adressen” 
ingeschreven in het BPR 
terwijl het adres niet bestaat 
in de BAG (en/of kadaster). 
Checken en optreden als 
adres illegaal is. 
 

Bestaan de adressen in de BPR 
(bevolkingsadministratie) ook 
in de BAG (Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen)? 
Als er meer adressen in de 
BPR staan dan in de BAG, dan 
zijn dat officieel geen 
bestaande adressen waar 
verder onderzoek naar moet 
worden gedaan om eventuele 
fraude op te sporen 

Applicatiebeheerders 
BPR en BAG 
Wijkagenten zijn op de 
hoogte van adressen die 
officieel niet bestaan en 
wel worden bewoond 
via verkamering 
(bekend vanwege 
veroorzaken overlast) 

 Vraag:  
Uitzoeken of het juridisch haalbaar is. Zo ja, 
vanaf wanneer de gemeente de beide 
registraties op elkaar af heeft gestemd 
(nieuwe aanvragen, maar ook de verkeerde 
adressen die nog in het BPR staan). 
 
Reactie Gemeente: 
De Basisregistratie Personen (BRP) wordt 
qua adressen gevoed door de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG). Personen in de BRP staan dus 
ingeschreven op een adres uit de BAG.  
 
In de BRP wordt een persoon alleen 
ingeschreven op zijn feitelijke woonadres. 
Als een woonadres ontbreekt, wordt in 
bijzondere gevallen ingeschreven op een 
briefadres (Ook een adres uit de BAG, maar 
waar de persoon niet feitelijk woont).  
 
Ook wordt bij hoge uitzondering een 
persoon - die feitelijk woont op een niet 
erkend BAG-adres (bijv. in een hutje op een 
braakliggend terrein) - ingeschreven in de 
BRP met een "locatieomschrijving". Dat 
komt slecht 1x voor in Arnhem.  
Incidenteel komt het voor dat een BAG-
adres niet goed geregistreerd lijkt. De 

Door-
lopend 
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gemeente meldt dat aan de BAG, de BAG 
vraagt de ODRA onderzoek te doen en dat 
leidt evt. tot een correctie van het adres.  
 
Het gaat hier waarschijnlijk niet zozeer om 
"spookbewoning" of "illegale bewoning", 
maar om bewoners van een kamer die niet 
als zodanig geregistreerd staan: in de 
gemeente Arnhem hoeft er pas een 
vergunning (registratie) voor 
kamerbewoning te worden aangevraagd bij 
verhuur van 5 kamers of meer.  

2 8 bekende overlast-panden 
hebben geen woon-
/splitsingsvergunning. Bij 
deze panden snel 
handhaven/optreden: 
vergunning, brandveiligheid, 
bouwverordening/BWT, 
UWV, IND, politie, fiscus, 
RIBW (?), reclassering(?) 
XXXXXX 
 

De ODRA verzorgt in opdracht 
van de gemeente de 
vergunningverlening en de 
handhaving. 
Het aantal handhavingsacties 
zijn gemaximaliseerd op 50 
per jaar. Nadrukkelijke wens 
van bewoners is de 
handhavingsacties fors te 
intensiveren en uit te breiden. 

Afdeling Handhaving 
van de ODRA in 
opdracht van de 
gemeente 

 Vragen:  
De 8 ontbrekende panden staan op de lijst 
om gecontroleerd te worden. Dat gebeurt 
in 2019. Het bewonersoverleg vraagt om 
het volgende: 

• Wanneer worden de panden 
gecontroleerd en waarop; 

• Bewoners (omwonenden) vragen ruimte 
om ook - voor de controle - input te 
geven; 

• Het bewonersoverleg wil graag 
terugkoppeling over de uitkomsten van 
de controle (dat wat gedeeld kan 
worden). 

• Uitbreiding van de 
handhavingscapaciteit: meenemen in 
stedelijke nota wonen. 

 
 

1e kwartaal 
2019 
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Reactie: 

• De wijk kan input leveren. Voorstel: stuur 
de input voor de 8 panden in eerste 
instantie naar 
csa@leefomgevingarnhem.nl. TLO CSA 
zet het vervolgens door naar de 
betreffende collega; 

• De betreffende collega kan dan ook de 
wijk informeren over de planning (die 
stelt de ODRA vast); 

• Met de ODRA wordt nog overlegd of de 
wijk op hoofdlijnen geïnformeerd kan 
worden over de uitkomst van de 
controle: feitelijk een zaak tussen de 
ODRA en de pandeigenaar; 

• Eventuele klachten over panden kan de 
wijk sowieso melden bij de ODRA. De 
wijk krijgt dan ook een terugkoppeling; 

• Wat doet de ODRA: Als de ODRA 
constateert dat de eigenaar een 
vergunning moet aanvragen, dan wordt 
hij/zij aangeschreven. Ook zal de ODRA 
het pand controleren op bouwkundige 
en brandveiligheidsvereisten.  

 
De vraag om uitbreiding van de 
handhavingscapaciteit is doorgegeven aan 
de vakgroep wonen. De vakgroep wonen, 
neemt het als input mee bij het opstellen 
van de stedelijke nota wonen. 
 

mailto:csa@leefomgevingarnhem.nl
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3 APV aanpassen zodat overlast 
veroorzakers tijdelijk uit huis 
kunnen worden geplaatst 

Op basis van de Wet Aanpak 
Woonoverlast (2017) is in de 
gemeentelijke APV 
opgenomen, dat de 
burgemeester de bevoegdheid 
heeft om overlastgevers een 
dwangsom op te leggen, en/of 
hen tijdelijk uit huis te 
plaatsen. Zo’n maatregel is 
een uiterste redmiddel en is 
nog niet toegepast. 

Team Veiligheid 
 

 Vraag:  
APV aanpassen zodat overlast veroorzakers 
tijdelijk uit huis geplaatst kunnen worden. 
 
Reactie: 
De bevoegdheid is geregeld en wordt waar 
nodig ingezet. Het is zoals aangegeven wel 
een uiterste maatregel.  
 

Is geregeld. 

4 Evaluatie gecertificeerde 
Zorgaanbieders/begeleid 
wonen  

Een evaluatie van de 
gecertificeerde 
Zorgaanbieders zou op zijn 
plaats zijn; op deze manier kan 
worden nagegaan of de 
geboden zorg voldoet aan de 
zorgvraag van de bewoner(s). 
Indien nodig kunnen 
aanvullende eisen worden 
gesteld of (als er passende 
alternatieven zijn) contracten 
worden beëindigd. 

Team Maatschappelijk 
Domein 

 Vraag:  

• Het bewonersoverleg wil weten waar ze - 
als ze zien dat huurders in problemen 
komen door een zorgaanbieder - kunnen 
melden. Ook willen ze dan horen wat er 
met de melding wordt gedaan en wat de 
uitkomst is (dat wat gedeeld kan 
worden). 

• Ook wil het bewonersoverleg weten bij 
wie ze actuele casuïstiek kunnen 
inbrengen: er is een casus die ze graag 
willen bespreken. 

 
Reactie:  
Het vermoeden dat sprake is van 
zorgfraude kunnen inwoners melden bij het 
meldpunt zorgfraude op de website van de 
gemeente Arnhem. Overlast kunnen 
inwoners ook melden bij de gemeente 
Arnhem (site voor melding woonoverlast). 

1e en 2e 
kwartaal 
2019 
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Actuele casuïstiek kan de wijk in dit geval 
doorgeven aan 
csa@teamleefomgevingarnhem.nl. TLO CSA 
zet de casus vervolgens door naar de 
betreffende collega. Die collega neemt 
daarna contact op met de wijk. 
 

5 Weesfietsen stickeren en 
daarna opruimen 

Weesfietsen die niet gebruikt 
worden van straat 
verwijderen. 
Wil/mag/ de wijk hierbij 
assisteren? Communicatie is 
aandachtspunt. 

Team Openbare Ruimte  Vraag:  
De wijk wil weten of ze kunnen assisteren. 
 
Reactie: 
De werkwijze qua weesfietsen is als volgt: 
Het proces is dan als volgt.  
1) Markeren om aan te kunnen tonen dat 

een fiets 28 dagen ongebruikt is; 
2) Na 21 dagen de niet gebruikte fietsen 

voorzien van een label met 
aankondiging bestuursdwang; 

3) Na 28 dagen (dus 7 dagen na het 
labelen) na wordt de fiets afgevoerd 
door 2-Switch en in depot gezet.  

 
Stap 1 en 3 worden uitgevoerd door 
2Switch. Stap 2 door een BOA van 
Handhaving. Stap 3 door 2Switch, waarbij 
een BOA van handhaving aanwezig is.      
 
Bij stap 1 hoort worden de fietsen 
administratief vastgelegd zodat na 3 weken 
stap 2 kan worden uitgevoerd. Hier moet 

1e kwartaal 
2019 

mailto:csa@teamleefomgevingarnhem.nl
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iemand van 2 Switch bij zijn om dit uit te 
voeren.  
Stap 2 kan alleen een BOA doen, want die is 
daarvoor beëdigd.   
 
De wijk zou eventueel kunnen assisteren bij 
stap 1 en 3. Dat moet wel in overleg met 
2Switch. Als de wijk dat wil, kan een overleg 
georganiseerd worden.  
 
Kanttekening:  

• Bij het centraal station voert de 
gemeente een pilot uit. Op basis 
daarvan kan de gemeente de procedure 
testen, de kostprijs vaststellen en ook 
of en wanneer het met de beschikbare 
capaciteit op andere plekken 
uitgevoerd kan worden. 

• Als een wijk extra inzet wil, zullen 
hiervoor extra middelen nodig zijn. De 
haalbaarheid en wenselijkheid daarvan 
wordt beoordeeld door TLO. 

6 Fietsklemmen plaatsen Op verschillende plekken en 
naar volle tevredenheid zijn 
fietsnietjes geplaatst. Mee 
doorgaan. 

Team Openbare 
Werken 

 Vraag: 
Voortgang plaatsing fietsnietjes. 
 
Reactie:  
In de werkgroep verkeer van 
Spijkerkwartier wordt de voortgang van het 
plaatsen van de fietsnietjes gemonitord. 
Vragen over de plaatsing van fietsnietjes 

1e kwartaal 
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kan de wijk uitzetten bij de 
stadsdeelmanager. 

7 Ook dagelijks afval opruimen 
dat naast de containers 
ligt/staat; pasjessysteem 
heeft veel beperkingen en 
werkt niet optimaal/niet: 
evalueren en indien nodig 
afschaffen? 

Afstemmen met de collega's 
die over afval gaan wat de 
mogelijkheden zijn. Grof vuil 
gratis ophalen! Dit gaat de 
verloedering op straat tegen! 

Team Openbare 
Werken 

 Vragen:  

• wil de gemeente vaker afval ophalen 

• en is het mogelijk dat de gemeente het 
grofvuil gratis ophaalt 

• en is maatwerk mogelijk bij 
kamerbewoners 

• hoe zit het met de motie "pilot vaker 
gratis ophalen grof vuil" 

• hoe kan het dat er vier verschillende 
afvalophalers actief zijn in 
Spijkerkwartier 

 
Reactie: 
De algemene lijn m.b.t. afval ophalen 
(frequentie) is dat het afval 1x tot maximaal 
3x per week wordt opgehaald. Is er meer 
capaciteit nodig, dan wordt een container 
bij geplaatst (dat moet wel kunnen, in een 
stedelijke omgeving is dat soms lastig). Lukt 
dat niet, dan zal de gemeente vaker laten 
ophalen. 
 
Gratis grofvuil ophalen is nu niet mogelijk. 
Inwoners kunnen grofvuil 6 keer per jaar 
gratis afleveren bij het afvalbrengstation 
(max 1 m3 per keer). Inwoners kunnen 
grofvuil ook aan huis laten ophalen, maar 
daar zijn kosten aan verbonden (€ 36,50 

1e kwartaal 
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per m3). Alleen Gelrepashouders kunnen 
grofvuil 2x per jaar gratis laten ophalen. 
 
Grofvuil dat inwoners naast containers 
plaatsen wordt gestickerd en blijft ca. 3 
dagen staan. Als je het meteen weghaalt, 
wordt het een alternatieve route voor het 
zelf wegbrengen van grofvuil.  
 
De gemeente onderzoekt hoe het ophalen 
van grofvuil makkelijker/verbeterd kan 
worden. Daarbij is per wijk maatwerk 
mogelijk. De betreffende projectleider gaat 
graag in gesprek met de wijk. De wijk kan 
via csa@teamleefomgevingarnhem.nl een 
voorstel doen. 
 
Er zijn inderdaad meerdere partijen die 
afval ophalen. Voor de gemeente komt 
alleen Suez. Bedrijven kunnen zelf kiezen 
wie ze inschakelen.  

8 Eén Meldpunt overlast en 
bijvoorbeeld gebruik maken 
van de landelijk beschikbare 
overlast APP 
(www.buitenbeheer.nl) 

Er is al een meldpunt overlast 
(Veiligheid@arnhem.nl). Goed 
om de bekendheid en de 
bereikbaarheid sterk te 
verbeteren. Een regisseur 
dient de afhandeling te 
bewaken. Toegang via app is 
interessant. Het maakt dan 
onderdeel uit van het 
meldpunt. Verder is vooral 

Team 
Veiligheid/Kabinet 

 Vragen: 
1. Kan de gemeente aangeven hoe het 

staat met het meldpunt. 
2. Hoe de gemeente zorgt voor een goede 

follow up. 
3. Ook wil de wijk graag weten hoe de 

gemeente zorgt voor het informeren 
van de vraagsteller over de 
afhandeling/voortgang 

2019 

mailto:csa@teamleefomgevingarnhem.nl
http://www.buitenbeheer.nl/
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belangrijk wat er vervolgens 
gebeurt met de melding en 
welke partijen daarbij een rol 
hebben. Tevens extra 
aandacht voor het snel 
informeren van degene die de 
klacht heeft gemeld over wat 
er met de klacht is/gaat 
gebeuren. 

(vanzelfsprekend binnen de grenzen 
van wat de gemeente kan/mag delen). 

4. Graag ook reageren op de vraag of 
toegang via een app (op termijn) 
mogelijk is? 

 
Reactie: 
Vanaf 2018 is het centrale meldpunt 
(veiligheid@arnhem.nl) ingericht. Het 
meldpunt vraagt nog wel om betere 
inbedding.  
 
Als iemand iets meldt, wordt contact gelegd 
en aanvullend uitvraag gedaan. Ook wordt 
overlegd met collega's binnen de 
organisatie en de betreffende externe 
partijen.  
 
Informeren: Gebeurt telefonisch, per mail; 
doorgaans zo praktisch mogelijk. Soms ook 
per brief. 
 
App: Is onderwerp van onderzoek bij het 
betere inbedden van het meldpunt 

9 ODRA vergunningverlening 
opsplitsing panden tijdelijk 
stilleggen of zwaardere eisen 
aan stellen (brandveiligheid, 
bouwverordening, 
leefbaarheid, parkeerdruk). In 
Delft is het 

Stilleggen kan formeel, maar is 
erg ingrijpend (Nijmegen 
overweegt dit) en in Arnhem 
niet nodig. Op korte termijn 
zal het college van B&W en de 
raad een besluit nemen om de 
nadelen van verkamering en 

Team Wonen 
 
Zwaardere eisen 
worden opgenomen in 
het stedelijke voorstel 
inzake woningsplitsing 
en verkamering (o.a. 

 Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke nota 
wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 

mailto:veiligheid@arnhem.nl
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vergunningskriterium 
“leefbaarheid” geobjectiveerd 
en daar wordt met % op 
gescoord voordat er een 
vergunning wordt verleend  

woningsplitsing tegen te gaan. 
De besluitvorming is gepland 
in het eerste kwartaal van 
2019. De maatregelen gaan 
meteen in. 
 
 

bestemmingsplan, 
beleidsregels 
woningsplitsing, 
huisvestings-
verordening, 
vergunningplichtige 
panden 2+ etc.) 

10 Aantal verkamerde panden 
per straat maximaliseren 
(bijv. 2 per straat) en 
vastleggen in 
bestemmingsplan, 
beleidsregels woningsplitsing, 
huisvestingsverordening 

Dit wordt opgenomen in het 
stedelijke voorstel inzake 
woningsplitsing en 
verkamering (zie punt 9) 

Team Wonen  Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke nota 
wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 

11 Groot verloop/hoge 
huren/achterstallig 
onderhoud oplossen door 
procedures te starten bij de 
landelijke Huurcommissie; 
Wenselijk is dat de gemeente 
een Huurteam opricht (als 
voorbeeld het Huurteam 
Utrecht) waar huurders gratis 
gebruik van kunnen maken 
(inclusief een gratis traject 
naar de landelijke 
Huurcommissie) en waar een 
OK-keurmerk wordt verleend 
aan bonafide verhuurders. De 
gemeente Utrecht zorgt voor 

Er is in Arnhem al een soort 
Huurteam. Het huurdershuis. 
Die heeft echter een andere 
functie dan het voorgestelde 
Huurteam (gemeente 
Utrecht). Het Arnhemse 
huurdershuis is slechts 
adviserend en dan met name 
naar de woningcorporaties en 
minder naar/voor de 
bewoners. Daarnaast beschikt 
Arnhem over een juridisch 
loket voor juridische 
begeleiding (gratis of tegen 
een geringe vergoeding voor 
mensen met een laag 
inkomen). Het Arnhemse 

Team Wonen 
 
Het huurdershuis heeft 
een lijst met malafide 
verhuurders (zijn ze nog 
mee bezig). 
 
Een Huurteam naar 
Utrechts voorbeeld is 
actiever en komt meer 
op voor de directe 
bewoners belangen. 
 
Voorstel is het Arnhems 
huurdershuis te 
evalueren en zo nodig 
aan te passen naar/te 

 Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke nota 
wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 
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de bemensing en de 
financiering. 

huurdershuis is in ieder geval 
te onbekend bij bewoners en 
het is de vraag of zij zich met 
de juiste zaken bezig houden 
in het belang van de 
individuele bewoners. 

vervangen door een 
Huurteam a la Utrecht 

12 5+ stelsel afschaffen en 
vervangen door een 2+ stelsel 
(vanaf twee kamers 
vergunning plichtig) 

Feitelijk is het nu alleen een 
registratie en een toets op 
bandveiligheid. Het is ook 
wenselijk dat er breder wordt 
gekeken naar de 
bouwverordening, parkeren, 
en de leefbaarheid. Voor 
parkeren bijv. een parkeer eis 
van 0,6 parkeerplaats per 
kamer. 
Gemeente Delft heeft voor het 
vergunningenstelsel in hun 
stad een integraal 
toetsingskader geobjectiveerd 
ontwikkeld waarmee 
gemotiveerd kan worden of 
een aanvraag wordt vergund 
of geweigerd. 

Team Wonen 
 
Wordt meegenomen in 
het stedelijk voorstel 
inzake woningsplitsing 
en verkamering 

 Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke nota 
wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 

13 Leefbaarheidsoverleg/-
convenant regelen met 
corporaties, RIBW, stichting 
Onderdak, politie, 
reclassering, 
kamerverhuurbedrijven; 
onderwerpen zijn bijv. 

M.b.t. beschermd wonen zijn 
er afspraken gemaakt over het 
voorkomen van overlast 
(overlastprotocol). Het is een 
protocol tussen bewoners, 
verhuurder/corporatie en de 

Team Wonen (of 
Leefomgeving) 
 
Opstarten van een 
leefbaarheidsoverleg 
met bewoners per wijk 

 Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke nota 
wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 
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vergunningen, onderhoud, 
verplichte huismeester (?), 
huisregels per pand, 
intensiever begeleid wonen, 
strakker handhavingsbeleid 
aankondigen 

gemeente. Hier is ook een 
stedelijk overleg over. 
 
Daarnaast moet er op 
wijkniveau - afhankelijk van de 
problematiek - een dergelijk 
overleg komen. 

en dit vastleggen in een 
convenant 

14 Een wijkgastheer/-vrouw die 
nieuwe bewoners welkom 
heet 

Dit kan de wijk oppakken. Niet van toepassing  Niet van toepassing. Z.s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lange termijn/continu acties (thema’s: schoon en veilig, regels & handhaving, beleid op maat) 

1 Optreden als verhuurders in 
de fout gaan. 
 

Wens is sneller en harder op te 
treden tegen degene die zich 
niet aan de regels en 
vergunningen houden. Er wordt 

Handhaving ODRA, 
politie, 
Zorgaanbieders, 
woningcorporaties 

 Vraag:  
Dit signaal - sneller en harder optreden - 
doorgeven aan betrokkenen. De wijk 

1e/2e 
kwartaal 
2019 
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Strenger, frequenter en 
integraler handhaven 

nu nauwelijks tot niet 
gehandhaafd.  

vraagt om een inhoudelijke reactie. Wat 
gebeurt er mee? 
 
Reactie: 
Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

2 Monitoren van wisseling van 
eigenaren / bewoners 

Bedoeld om doorstroming te 
monitoren en extreme handel 
in vastgoed/beleggingspanden 
in beeld te krijgen. En 
vervolgens beleid op te kunnen 
maken. 
Uit “Arnhem in cijfers” blijkt dat 
jaarlijks circa 1/3 van de 
bewoners in het Spijkerkwartier 
verhuist. Dat leidt tot weinig 
binding met buren en de wijk. 
Met af en toe overlast tot 
gevolg. 

Team Wonen  Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

continu 

3 Meer kwaliteit in de 
openbare ruimte; bijv. De 
Watertuin 

Bijvoorbeeld conform het 
stedenbouwkundig plan dat 
bewoners in het Spijkerkwartier 
zelf hebben opgesteld. En 
middelen beschikbaar stellen 
voor bewoners. Communicatie 
met en naar bewoners(overleg) 
is cruciaal! 

Team Openbare 
Werken 

 Vraag:  
De wijk wil hierover graag periodiek in 
gesprek met de gemeente.  
 
Reactie: 
De wijk kan met een voorstel komen. Zie 
ook punt 2.6. Hoe, met wie en wanneer… 

1ekwartaal 
2019 
(overleg 
periodiek) 

4 Beheerder / conciërge / 
zorgverlener dichtbij mensen 

Corporaties, RIBW, 
zorginstellingen, particulieren 

Team Zorg  Vraag:  1ekwartaal 
2019 
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met psychische problemen + 
bereikbaar zijn 24 uur 

meerkamerbewoningspanden 
verzoeken zo’n beheerder 
zichtbaar aan te stellen. 
Onderzoeken of dit ook 
juridisch afdwingbaar is. 

De wijk wil graag dat - daar waar bewoners 
zorg nodig hebben (vooral mensen met 
psychische problemen) - de zorgaanbieder 
of de verhuurder zorgt voor een 
aanspreekpunt (24-uur bereikbaarheid). 
 
Reactie: 

• (Individueel) Als een cliënt 24-uurs 
bereikbaarheid van de zorgaanbieder 
nodig heeft, kan het sociaal wijkteam 
dat inzetten ("beschermende 
component": extra product naast 
begeleiding. De cliënten kunnen dan 
ook buiten kantooruren een beroep 
kunnen doen op een begeleider.  

• (Groepsgewijs) in Kronenburg wordt 
geëxperimenteerd met een 
buurt/flatbeheerder die tevens de 
'kwetsbare' inwoners in de gaten 
houdt. Dit gaat wel over een groot 
complex, waarbij het sociaal wijkteam 
had geconstateerd dat er veel beroep 
werd gedaan op begeleiding. De vraag 
is of die situatie zich ook voordoet in 
het Spijkerkwartier. 

• In het stedelijk plan wonen wordt ook 
nog stilgestaan bij de haalbaarheid van 
andere instrumenten voor de sturing 
op aanbieders van zorg en wonen: 
zoals het nog te onderzoeken 
instrument 'de leefbaarheidstoets'. 
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• Via de contractering is ook sturing 
mogelijk: 
o Gesprek over geboden zorg en de 

kwaliteit ervan. Dat gebeurt in 
regionaal verband op basis van 
signalen uit de praktijk.  

o De lokale wijkteams zijn op 
cliëntniveau in gesprek met de 
zorgaanbieders over de geboden 
zorg, de kwaliteit en de behoefte 
van de inwoner(s).  

o Signalen over kwaliteit en fraude 
komen binnen via diverse kanalen, 
zoals: sociale wijkteams, meldpunt 
zorgfraude (via website gemeente 
Arnhem), de inkooporganisatie 
(regiocentraalgelderland.nl), politie 
en afdeling Veiligheid (het 
kabinet): die signalen worden 
besproken met de aanbieder. 

o Als bij een gecontracteerde 
aanbieder vragen zijn over de 
kwaliteit van het aanbod kan de 
gemeente VGGM een 
onafhankelijk kwaliteitsonderzoek 
laten uitvoeren. Uit dat onderzoek 
volgen vaak aanbevelingen of eisen 
waaraan de aanbieder moet 
voldoen. Meestal krijgt de 
aanbieder dan een bepaalde 
periode (meestal een aantal 
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maanden) om maatregelen te 
nemen. De gemeente kan bij 
zwaarwegende signalen na afloop 
van die periode nogmaals een 
onderzoek laten uitvoeren. Als 
blijkt dat een aanbieder uiteindelijk 
niet voldoet aan de gestelde eisen, 
kan de gemeente geen cliënten 
meer toe laten wijzen. 

5 Het goede voorbeeld geven 
in de wijk (qua manieren, 
gedrag) 

De woonomgeving schoon 
houden 

Aan bewoners  Niet van toepassing. continu 

6 Huiseigenaren aanspreken 
en aansprakelijk stellen 
(onderhoud, gedrag 
huurders, graffiti 
verwijderen, verticale 
groenmuur maken). 

Onderzoeken of en hoe dat kan Aan bewoners en 
gemeente 

 Vraag: 
Kan dit juridisch en wat kan de gemeente 
doen. 
 
Reactie: 
De gemeente kan op grond van de 
welstandsnota (de excessenregeling) 
optreden. Het moet dan wel gaan om 
ernstig verval van bouwwerken. Dit is geen 
laagdrempelige regeling en wordt 
incidenteel ingezet. Het is een 'laatste 
redmiddel'. Het gaat immers om de staat 
van onderhoud van privaat eigendom.  
 
Het aanbrengen van graffiti is in de APV 
verboden. Echter het in stand laten van 
graffiti op je woning niet.  
 

1ekwartaal 
2019 
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Het aanbrengen van verticaal groen op 
muren is afhankelijk van hoe zo'n muur er 
uitziet (qua constructie) vaak omgevings-
vergunning plichtig. Het is zinvol om een 
ontwerp eerst te laten beoordelen.  

7 WhatsApp-groep huis / 
straat persoonlijk contact 

Om elkaar te informeren Aan bewoners  Niet van toepassing. continu 

8 Straat-app + wijkagent  Om elkaar te informeren Aan bewoners  Niet van toepassing. 
 

continu 

9 Het meer creëren/realiseren 
van gezinswoningen 

Zodra verkamering wordt terug 
gedrongen kan er meer ruimte 
komen voor gezinswoningen 

Gemeente kan in 
samenwerking met 
woningcorporaties een 
rol vervullen.  

 Vraag: 
Het meer creëren /realiseren van 
gezinswoningen. 
 
Reactie: 
De gemeente kan beperkt sturen op het 
aanbod van woningen. De basis is 
marktwerking. De gemeente vormt zich 
wel een beeld van de meerjarige behoefte 
aan (zorg)woningen en woon(zorg)vormen 
en maakt om het aanbod daarop aan te 
passen met name prestatieafspraken met 
de corporaties. Daarnaast ziet de 
gemeente voor zichzelf een rol in het 
voorkomen van scheefgroei in het aanbod 
van woningen door ongewenste 
verkamering of woningsplitsing.  

continu 

10 Te renoveren panden kopen 
(samen) door bewoners 

Om te voorkomen dat deze 
panden in handen vallen van 
beleggers. Gemeente kan dit 
faciliteren. 

Aan bewoners en 
wellicht ook een rol 
voor SSH 

 Vraag:  
Wat is het beleid m.b.t. de verkoop van 
panden van de gemeente. 
 
 

continu 
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Reactie: 
De gemeente verkoopt panden die 
vrijkomen via een makelaar (tegen 
taxatiewaarde). Bij verkoop is er geen 
voorkeurspositie voor inwoners of 
anderen, tenzij een potentiele koper met 
het uiteindelijke gebruik van het vastgoed 
een gemeentelijk beleidsdoel wil 
nastreven. Dit zal dan wel eerst 
beleidsmatig afgehecht moeten worden 
door Team Leefomgeving en of het 
gemeentelijke cluster Beleid en Regie. 
Verkoop op basis van de taxatiewaarde 
blijft ook dan het uitgangspunt. 

11 Volkshuisvestingsfonds 
instellen (gemeente Houten 
heeft zo’n fonds) 

Bij verkamering wordt (sociale) 
woonruimte onttrokken aan de 
reguliere woningvoorraad. Als 
compensatie hiervoor betaalt 
een aanvrager in Houten een 
bedrag van € 25.000,- als de 
splitsingsvergunning wordt 
verleend. Dit betreft panden 
met een OZB-waarde tot € 
275.000,-.  Het bedrag van € 
25.000,- wordt gestort in een 
Volkshuisvestingsfonds. Uit dit 
fonds wordt de herinrichting 
van de openbare ruimte, 
herstructurering etc. betaald. 

Team Wonen  Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

2019 
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3. Beoogde nieuwe aanpak/Boven NAP = Nieuw Arnhems Peil 

1 Bij verhuur meer en strenger 
integraal handhaven van 
regels en voorschriften 

Meer aandacht en menskracht 
voor Handhaving!!!!!! 

Alle betrokken 
instanties en afdelingen 

 Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

continu 

2 Afstemming 
beleidsontwikkeling en -
uitvoering gemeente; 
optimale samenwerking 
tussen de Kernorganisatie en 
de overige Teams 

De dienstverlening van de 
gemeente aan de burgers 
dient voorop te staan. 
Nadrukkelijke wens aan de 
politiek om richting te geven 
aan een gastvrij en 
dienstverlenend Arnhem 2.0 

Oproep aan de politiek 
en aan het 
management 

 Vraag: 
Goede afstemming van de 
beleidsontwikkeling met wijk. 
 
Reactie: 
Dit samen oppakken, door het goed te 
regelen voor het op te stellen stedelijke 
plan wonen dat in voorjaar 2019 wordt 
voorgelegd aan het college en de raad. 

continu 

3 Klachten dienen direct 
behandeld te worden + 
maatwerk, documentatie. En 
ook direct teruggekoppeld 
/geïnformeerd richting de 
indiener van de klacht 

Indruk bestaat dat er veel 
wordt overlegd tussen 
partijen, maar dat niet altijd 
adequaat of te laat wordt 
gereageerd. 
Klachten zijn gratis adviezen 
en tips! 

Alle betrokken 
instanties en afdelingen 

 Signaal van de wijk:  
Klachten over de afhandeling van klachten 
accepteert de wijk niet (meer). 
 

Afgerond 

4 Letten op draagkracht van de 
wijk. 

Aantal zorgbewoners in een 
wijk afstemmen op de 
draagkracht van de wijk. 

Gemeente en 
zorginstellingen 

 Vraag:  
Hoe stuurt de gemeente op de 
draagkracht/leefbaarheid/spreiding van 
een wijk?  
 
Reactie: 
(Op inwonersniveau) Het is niet mogelijk 
om te sturen op vestiging van inwoners 

1ekwartaal 
2019 
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met een hulpvraag. Mensen zijn vrij om 
ergens te gaan wonen.  
(Op aanbiedersniveau) Het signaal om te 
sturen op draagkracht/leefbaarheid en 
spreiding is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

5 Spreiding (studenten)kamers 
/verkamering 

Bij een te grote concentratie 
van verkamering ontstaat er 
druk op de reguliere 
woningvoorraad en is de 
binding van bewoners met 
andere bewoners/buurt 
gering. Het risico van overlast 
en verloedering wordt groter. 
Door de verkamering meer te 
spreiden over andere wijken in 
Arnhem vermindert de 
druk/overlast in het 
Spijkerkwartier. 
Dit vraagt om verder 
onderzoek en een inschatting 
van de politieke haalbaarheid 

Team Wonen  Dit punt is doorgegeven aan de vakgroep 
wonen. De vakgroep wonen, neemt het als 
input mee in de op te stellen stedelijke 
nota wonen. 

1e/2e 
kwartaal 
2019 

6 Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten inzetten bij 
verkoop 
kamerverhuurpanden 

De WVG is een instrument dat 
de overheid recht geeft op 
eerste koop (het is geen 
verplichting tot aankopen). De 
voorwaarden bij het toepassen 
van de WVG zijn streng; dit om 
willekeur tegen te gaan. 

Team Wonen  Dit punt wordt inclusief de reactie 
opgenomen in de stedelijke nota wonen. 
 

1e/2e 
kwartaal 
2019 
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Verder onderzoek is nodig om 
na te gaan of het inzetten van 
de WVG wenselijk en effectief 
is om het aantal verkamerde 
panden terug te dringen. 

 

 


