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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake stand van zaken Kromhout/Kasperspad

Geachte heer Van der Net en heer Kwaak,

Bij brief van 18 januari 2022, ingekomen op 20 januari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VVD vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken Kromhout/ 
Kasperspad.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Te veel kamerverhuur heeft invloed op de sociale samenhang in de 
buurt. Heeft u inzicht in hoeveel panden er in het Kromhout/ 
Kasperspad/Sint Jorisweg kamerverhuur plaats vindt 
(onttrekkingsvergunningen)? En zo ja, hoeveel zijn dat er?

Antwoord Aan het Kromhout zijn er momenteel 4 woningen met een vergunning 
(nummers 41, 72, 86 en 91). Aan het Kasperspad zijn er 2 woningen 
met een vergunning (nummers 68 en 74). En aan de Sint Jorisweg zijn 
er 3 woningen met een vergunning (nummers 6, 22 en 62).

Vraag 2. Wordt er bij aanvraag van nieuwe onttrekkingsvergunningen in de 
buurt rekening gehouden met de leefbaarheid?

Antwoord Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Om een te groot aantal 
woningen die onzelfstandig bewoond worden te voorkomen, geldt in de 
hele gemeente een maximum van 2% per 150 woningen in een straat. 
Daar waar het aantal woningen met vergunning deze 2% overstijgt, is 
sprake van een overgangsrechtelijke bescherming doordat er een 
vergunning verleend werd op een moment dat er nog geen maximum 
percentage was vastgesteld voor dit deel van Dordrecht of er nog een 
hoger percentage gold van 5%.

Als vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat het 
verlenen van de vergunning leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op een 
geordend woon- en leefmilieu in het gebouw en/of de omgeving van het 
gebouw, waarop de aanvraag betrekking heeft dan wordt de vergunning 
geweigerd. Deze weigeringsgrond is grotendeels verdisconteerd in het 
maximum percentage woningen met vergunning per 150 woningen in 
een straat. 

In het integraal plan van aanpak Kromhout-Kasperspad staat vermeld 
dat er in het gebied 487 adressen zijn met een woonfunctie. Uitgaande 
van de 2% norm geldt dat er dan maximaal 9 vergunde kamerverhuur 
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panden zijn toegestaan. Overigens heeft er op 2 februari jl. een 
integrale controle van diverse panden plaatsgevonden in het gebied. 
Hierbij is onder andere gecontroleerd op illegale kamerverhuur.

Vraag 3. Wordt er gehandhaafd indien er illegale kamerverhuur plaats vindt? En 
zo ja, kunt u aangeven of er de laatste 3 jaren illegale kamerverhuur is 
vastgesteld in bij vraag 1 genoemde straten?

Antwoord In de afgelopen 4 jaar is handhavend opgetreden tegen illegale 
kamerbewoning op 2 adressen aan het Kromhout, 0 adressen aan het 
Kasperspad en 4 adressen aan de Sint Jorisweg. In alle gevallen is de 
illegale situatie beëindigd na handhaving. De Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid verzorgt namens de gemeente de handhaving in het geval 
van illegale kamerverhuur.

Vraag 4. Rond het hek van de Wilhelminastichting is er nog steeds sprake van 
een woud aan fietsen, ondanks de bordjes dat er geen fietsen mogen 
worden geplaats. Gezien het feit dat het trottoir op deze wijze niet 
begaanbaar is, ontstaat een onveilige situatie. Bent u bereid om daar te  
gaan handhaven?

Antwoord Deze klacht is bij ons bekend. Na overleg met het bewonersplatform in 
het gebied en het Leger de Heils is geconstateerd dat het plaatsen van 
fietsnietjes wegens gebrek aan ruimte niet mogelijk is. Er wordt 
gehandhaafd op zogenaamde 'fietswrakken' die tegen het hek zijn 
geplaatst. Het gebied valt echter niet binnen een zone waar het 
parkeren van fietsen verboden is. Op het parkeren van overige fietsen 
wordt dan ook niet gehandhaafd. Bovendien betreft het ook 
voornamelijk fietsen van omwonenden.

Vraag 5. We hebben informatie dat er nog steeds jeugdigen worden opgevangen 
op de crisisopvanglocatie van het Leger des Heils. Kunt u aangeven 
hoeveel jeugdigen (16 tot 25 jaar) in 2021 zijn opgevangen op de 
locatie Kromhout?

Antwoord In 2021 zijn er in totaal 25 jeugdigen (18-25 jaar) opgevangen op de 
locatie. Gemiddeld verbleven ze er 99 nachten tot door/uitstroom, maar 
het aantal nachten is zeer uiteenlopend. Zie ook onderstaande tabel:

Aantal nachten Leeftijdscategorie
18-21 22-25 Eindtotaal

<30 7 4 11
30-60 3 3
60+ 5 6 11
Eindtotaal 15 10 25

Vraag 6. Indien er in 2021 jeugdigen opgevangen zijn op de locatie Kromhout, 
binnen welke termijn worden deze dan op een andere, meer geschikte, 
locatie opgevangen?

Antwoord Jeugdigen tot 18 jaar die geen onderdak hebben, vallen onder 
jeugdzorg en worden niet opgevangen bij het Leger des Heils aan het 
Kromhout. Jongeren in de leeftijd 18-27 jaar worden op die locatie 
alleen opgevangen als plaatsing in een alternatieve opvangplek hun 
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woonsituatie zou verergeren en er geen passend alternatief beschikbaar 
is. Bij eventuele plaatsing in de reguliere maatschappelijke opvang aan 
het Kromhout wordt altijd met spoed gezocht naar een beter 
alternatief.

Vraag 7. Op de raadsvergadering van 10 maart 2020 is motie 3 aangenomen. In  
deze motie wordt het college opgeroepen om contact op te nemen met 
de regiogemeentes met het verzoek dat deze gemeentes ook extra 
locaties aanbieden voor opvang nadat mensen in de crisisopvang zijn 
gekomen. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is?

Antwoord In raadsinformatiebrief Tussenstand uitvoeringsprogramma Visie van 
opvang naar wonen 2020-2025 die recent naar de raad is gegaan 
informeren we u daar uitgebreid over.

Vraag 8. Er zou na de verbouwing van de locatie van het Leger des Heils worden 
onderzocht of er ook een gebruikersruimte kon worden ingepast op de 
locatie Kromhout. Kunt u aangeven of er nu een gebruikersruimte is, of  
dat dit nog moet worden gerealiseerd en wanneer deze dan klaar is? En  
zo nee, wat de reden is om geen gebruikersruimte in te richten?

Antwoord U bent hierover recent geïnformeerd in de bijlage van de 
raadsinformatiebrief Tussenstand uitvoeringsprogramma Visie van 
opvang naar wonen 2020-2025. Na verbouwing van de locatie 
Kromhout-Kasperspad is gebruik op de kamers (onder redelijke 
voorwaarden) toegestaan. Dat is naar verwachting voldoende. Er is 
vooralsnog dan ook nog niet gezocht naar een andere locatie met een 
aparte gebruikersruimte. Na monitoring van effecten op de buurt kan 
dit na verloop van tijd eventueel worden heroverwogen. Er heeft reeds 
een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen het Leger des Heils en 
bewoners uit de beheergroep over het beleid inzake middelengebruik en 
hiermee samenhangende effecten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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