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2023.02.15 Commissie ruimte – Vragenkwartier. 
1. Exploitatievergunningen kamerverhuur;
2. Delta glasvezel – herstel bestrating.

1.Exploitatievergunningen kamerverhuur.
De laatste tijd hebben er regelmatig verleende vergunningen m.b.t. kamerverhuur in 
bestaande woonhuizen in het gemeentenieuws gestaan.
In meerdere straten heeft dit tot onrust geleid bij de andere bewoners van die straten,
met name omdat het vaak huurders zijn, die geen Nederlands spreken en waarmee 
dus niet kan worden gecommuniceerd over overlast.

In mei 2019 hebben de gewijzigde Huisvestingsverordening vastgesteld.
Daarna (ik kon dat op de site van de gemeente niet terugvinden), hebben wij een 
wijziging vastgesteld met aanvullende bepalingen:
- dat voor kamerverhuur vergunning moet worden aangevraagd;
- dat er maximaal 4 huurders per woonhuis mogen zijn;
- dat niet meer dan 5% van de woningen in een straat voor dit doel mogen worden 
aangewend.

Van een der indieners van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning, 
hebben we een brief gezien van de gemeente, waarin wordt uitgelegd waar mensen 
terecht kunnen met hun eventuele klachten. Mooie, duidelijk brief, complimenten!!

Vragen.
1.Klopt het, dat wij sinds dit gewijzigde besluit de genoemde bepalingen niet alleen 
van kracht zijn, maar ook worden gehandhaafd?
2. Op welke wijze wordt bijgehouden of in een bepaalde straat het max. percentage 
woningen niet wordt overschreden?
3.Zijn er klachten bekend en zo ja op welke wijze wordt daarmee omgegaan?
4.Is het mogelijk om in zijn algemeenheid nog eens aandacht aan dit onderwerp te 
besteden in het gemeentenieuws?

2.Delta glasvezel – herstel bestrating. 
Al enkele maanden is Delta glasvezel bezig met het aanbrengen van glasvezelkabel.
Door mevrouw Middelkoop van het CDA is dit onderwerp al eerder aangekaart, met 
name dat de bestrating in omgeving Muilwijckstraat uitermate slordig is hersteld.
Hoewel er ook signalen zijn en is waargenomen, dat de bestrating in bepaalde 
straten wél goed is hersteld, zijn er ook straten waar dit niet het geval is.
In de betreffende vergadering, waar Mevrouw Middelkoop dit aan de orde stelde, is 
door Wethouder Kosten gemeld, dat de gemeente Papendrecht een vergoeding krijgt
van Delta, om niet goed herstelde bestrating alsnog te herstellen.
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Vragen.
1.Is er inmiddels een overzicht bekend van straten waar de bestrating nog moet 
worden hersteld?
2.Binnen welke termijn mogen inwoners dit tegemoet zien?
3.Is het door Delta beschikbaar gestelde bedrag voldoende om overal de bestrating 
weer in orde te maken?

H.M. (Margré) van Wijngaarden
Namens de fractie van
PAPENDRECHTS ALGEMEEN BELANG
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