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Geachte heer Kardol, 

Op 31 oktober 2019 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de effectiviteit van de 
'Rotterdamwet'. In uw brief geeft u aan dat de SGP Ridderkerk het belangrijk vindt dat de leefbaarheid 
van wijken in Ridderkerk gewaarborgd blijft. U heeft hierover verschillende vragen gesteld in relatie tot het 
toepassen van de Rotterdamwet door verschillende gemeenten in de regio Rotterdam. In deze brief 
beantwoorden wij uw 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? 
Ja, het college is hiervan op de hoogte. De gemeente Nissewaard heeft dit gemeld op 10 oktober 
2019 in de Regiotafel Wonen van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Zij 
heeft toen het hoofdstuk 'Proportionaliteit' van de aanvraag ter beschikking gesteld, zie bijlage 1. 

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? 
Nee, dit is het college niet bekend. Wel heeft de gemeente Vlaardingen in de Regiotafel Wonen van 
10 oktober 2019 aangegeven dat bij hen de maatregel ruim twee jaar van kracht is en dat zij de 
verlenging hiervan aan het voorbereiden zijn. In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn de 
maatregelen eerder dit jaar verlengd voor een periode van vier jaar. 

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? 
De gemeente Rotterdam heeft meerdere evaluatierapporten over de effecten in de aangewezen 
gebieden in Rotterdam. Het laatste evaluatierapport van de gemeente Rotterdam is van 6 november 
2017, zie bijlage 2. Eén van de hoofdconclusies is het volgende (p. 53): 



"Uit het onderzoek blijkt dat de toepassing van de Rotterdamwet ertoe leidt dat het aandeel bewoners 
dat afhankelijk is van een uitkering daalt of gelijk is gebleven in de aangewezen wijken. Wat dat 
betreft is de toepassing van de Rotterdamwet gedeeltelijk succesvol. De veronderstelling dat dat 
ertoe leidt dat de grootstedelijke problematiek in de aangewezen wijken verbetert, is niet eenduidig 
en voor alle aangewezen wijken vast te stellen op basis van dit onderzoek. Op een beperkt aantal 
onderdelen is voor sommige wijken een lichte verbetering te zien. Op meer onderdelen is een 
verslechtering te zien. Wellicht is voorkomen dat de grootstedelijke problematiek (nog) verder is 
verslechterd in de aangewezen wijken." 

In 2015 heeft de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de effecten in Rotterdam, zie bijlage 3. In dit 
onderzoek is ook gekeken naar waar de 'potentieel geweigerden' terechtkomen in de regio 
Rotterdam (p. 38): 

"Samenvattend kan gesteld worden dat de instroom van potentieel geweigerden in Rotterdam 
constant relatief groot is. In de meeste andere gemeenten is weliswaar sprake van een toename van 
de (relatieve) instroom van potentieel geweigerden gedurende de periode 2004-2013, maar blijft 
deze klein in vergelijking met Rotterdam. Bovendien gaat het hier veelal om een totale instroom van 
slechts enkele tientallen per jaar. Schiedam vormt hierop een uitzondering: door een aanzienlijke 
toename van de toestroom van potentieel geweigerden is het aandeel potentieel geweigerden hier 
in 2013 groter dan in Rotterdam. In absolute aantallen blijft de instroom echter ook in Schiedam een 
fractie van die in Rotterdam." 

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en Schiedam hebben (nog) geen onderzoek 
gedaan naar de effecten van de 'Rotterdamwet'. 

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? 
De portefeuillehouder Wonen zal namens het college dit onderwerp inbrengen in de Stuurgroep 
Wonen van het SvWrR. In gezamenlijk overleg wordt dan besloten of voor de Regiotafel Wonen van 
het SvWrR een besluit over het vragen van een onderzoek aan de deelnemende gemeenten wordt 
geagendeerd. 

5. Hoe kijkt het college aan tegen het instrumentarium dat de 'Rotterdamwet' biedt om de 
leefbaarheid in wijken te vergroten en/of te behouden? 
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam hierover zijn (p. i): 

Verandering in leefbaarheid en veiligheid (van aangewezen buurten en overige buurten) 
• De Wbmgp heeft niet bijgedragen aan een aantoonbare verbetering van de veiligheid en 

leefbaarheid in de aangewezen buurten. 
• In overige Rotterdamse buurten zien we een relatie tussen de verhoogde instroom van 

potentieel geweigerden en een negatieve ontwikkeling van veiligheid en leefbaarheid. 
Causaliteit is onzeker: potentieel geweigerden zijn veelal aangewezen op dergelijke buurten. 

Het college constateert dat de toepassing van de 'Rotterdamwet' tot 2015 niet bijdraagt aan de 
gewenste verbeteringen en ook neveneffecten heeft. Wij zetten daarom binnen Ridderkerk in op het 
bevorderen van de leefbaarheid van wijken via onder andere goede samenwerking tussen 
ketenpartners en het verstevigen van afspraken daarover: het maken van samenwerkingsafspraken 
in het convenant 'Leefbaarheid in de Wijken', het maken van prestatieafspraken met Wooncompas 
en Progressie, een herkenbaar preventief beleid en het uitvoeren van adequate handhaving waar 
nodig. De toepassing van de Rotterdamwet binnen Ridderkerk ligt daarbij niet voor de hand. Temeer 
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omdat wij ook een kritische houding ten aanzien van de toepassing daarvan bij steeds meer andere 
gemeenten waarnemen. 

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/) 

Toepassinq otter amwet door gemeenten uit reqro otter am 
Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 

Rotterdam X X X 
Capelle aan den IJssel X X 
Vlaardingen X 
Schiedam X X 
Nissewaard in aanvraa_g_ in aanvraag 

R d . R d 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris 

dhr. H.W.J. Klaucke 
mw. A. Attema 

Bijlagen 
1. Hoofdstuk 'Proportionaliteit' uit de aanvraag van de gemeente Nissewaard 
2. Evaluatie toepassing artikel 8 Rotterdamwet gemeente Rotterdam 
3. Evaluatie effecten Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ("Rotterdamwet") in 

Rotterdam 




