
 
 
 
 
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 31-10-2019           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over de effectiviteit van de ‘Rotterdamwet’ 
 
Geacht college, 
 
 
De gemeente Rotterdam was een van de eerste gemeenten die gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek biedt, daarom dat ook 
wel wordt gesproken over de ‘Rotterdamwet’. Doelen van deze wet zijn het vergroten van de 
leefbaarheid, verbeteren van het ondernemersklimaat en aanpakken van de woonproblematiek. 
 
Binnen de regio Rotterdam wordt de wet ook toegepast door de gemeente Vlaardingen, Capelle aan 
den IJssel en Schiedam. Een paar maanden geleden heeft ook de gemeente Nissewaard kenbaar 
gemaakt de ‘Rotterdamwet’ te willen invoeren. Mogelijk negen (delen) van wijken in Spijkenisse 
zouden hiervoor mogelijk in aanmerking komen.  
 
Door de gemeenten moet aannemelijk zijn gemaakt dat woningzoekenden aan wie als gevolg van de 
aanwijzing geen huisvestingsvergunning kan worden verleend voor het in gebruik nemen van 
woonruimte in de aangewezen gebieden, voldoende mogelijkheden houden om binnen de regio 
waarin de gemeente is gelegen, passende huisvesting te vinden.  
 
Wanneer meer gemeenten binnen de regio zich bedienen van de mogelijkheden die de 
‘Rotterdamwet’ biedt, krijgen de gemeenten die vallen onder het Regioakkoord ‘Nieuwe 
Woningmarktafspraken Regio Rotterdam’ bedoeld of onbedoeld te maken met de effecten hiervan.  
 
Ook in Ridderkerk is de leefbaarheid van wijken een aandachtspunt. Uit het dit jaar vastgestelde 
wijkprogramma Ridderkerk Oost 2019-2022 is bijvoorbeeld op te maken dat de leefbaarheid onder 
druk is komen te staan.  
 
Omdat de SGP Ridderkerk het belangrijk vindt dat de leefbaarheid van wijken in Ridderkerk 
gewaarborgd blijft heb ik in dit kader de volgende vragen: 
 
1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de gemeente Nissewaard meerdere wijken in 
Spijkenisse aan te wijzen als gebieden waar de ‘Rotterdamwet’ van toepassing wordt verklaard?  
 
2. Is het college bekend of er nog andere gemeenten zijn binnen de regio Rotterdam die ook 
voornemens zijn de ‘Rotterdamwet’ van toepassing te verklaren op (delen) van wijken? 
 
3. Is het college bekend of er onderzoek is gedaan naar de effecten van de invoering van de 
‘Rotterdamwet’ op de aangewezen wijken, deelnemende gemeenten in het algemeen en de regio 
Rotterdam in het bijzonder?  
 
4. Wanneer er geen of niet afdoende onderzoek is gedaan naar de effecten van de invoering van de 
‘Rotterdamwet’, is het college bereid de deelnemende gemeente die hebben getekend voor het 
regioakkoord om dit onderzoek te vragen?  
 
5. Hoe kijkt het college aan tegen het instrumentarium dat de ‘Rotterdamwet’ biedt om de leefbaarheid 
in wijken te vergroten en/of te behouden?  
 



6. Graag ontvangen wij een overzicht van de toepassingsgronden van de Rotterdamwet in de 
gemeenten die dit instrument hebben ingezet: artikel 8 (inkomens eis), artikel 9 (voorrang krijgen op 
basis van sociaal-economische kenmerken) of artikel 10 (woonverleden), dan wel een combinatie 

daarvan. (Zie ook: https://www.woonnetrijnmond.nl/service-en-contact/regelgeving/wat-is-de-

rotterdamwet-en-een-rotterdamwet-woning/) 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
J.D. Kardol, SGP Ridderkerk 

 


