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Agenda
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Wbmgp = Rotterdamwet

• Aangenomen op 22 december 2005.

• Als 1e toegepast in de gemeente Rotterdam.

• Doel: de instroom van nieuwe bewoners met een sociaal-
economische zwakke positie tijdelijk beperken om rust en 
ruimte te creëren om de integratie en leefbaarheid met de 
aanwezige bewoners te verbeteren.

• Aanvullend instrument op aanpak leefbaarheid
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Rotterdamwet Artikel 8
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Rotterdamwet Artikel 9
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Rotterdamwet Artikel 10
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Rotterdamwet in Capelle 

• Start 11 juni 2015 

• Geldt voor 1.897 woningen 
(De Hoeken, Wiekslag, Operabuurt en Gebouwenbuurt)

• Artikel 8: Inkomen uit arbeid* en/of minimaal 6 jaar woonachtig in 
de regio 

• Artikel 9: Woningzoekenden met bepaalde sociaal economische 
kenmerken krijgen voorrang (o.a. opleiding, inkomen en 
samenstelling van het huishouden) 

*   ook zelfstandige, VUT, AOW, pensioen en studiefinanciering

EN
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Wbmgp-buurten
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Waarom artikel 8 en artikel 9?

De gemeenteraad moet aan de Minister van BZK de aanvraag 
tot aanwijzing van gebieden voldoende aannemelijk maken op 
grond van de volgende criteria:

q Noodzakelijkheid
q Geschiktheid
q Subsidiariteit
q Proportionaliteit
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Waarom artikel 8 en artikel 9?

Noodzakelijkheid
Meer dan gewone concentratie van
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen 
(Buurtmonitor, Bewonersenquête en Leefbaarometer).

Geschiktheid
Zeer hoog aandeel huishoudens met een
bijstandsuitkering. 
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Waarom artikel 8 en artikel 9?
Onderdeel van een integrale aanpak, waarbij toevoeging 
van deze maatregel noodzakelijk is, omdat andere 
(minder ingrijpende) maatregelen in de aanpak niet 
voldoende toereikend zijn om de problematiek aan te 
pakken (subsidiariteit).

Het totaal aan te wijzen huurwoningen is 0,59% ten 
opzichte van de regio en 18,9% van het totaal aantal 
woningen van Havensteder. Een woningzoekende die 
niet in aanmerking komt voor een woning in de 
Rotterdamwetgebieden heeft voldoende mogelijkheid om 
een woning in een ander gebied te vinden 
(proportionaliteit).
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Rotterdamwet Capelle evaluatie 
begin 2019
• Buurten scoren aanhoudend slecht
• Aantal mutaties laag
• Technisch lastig uitvoerbaar (handmatig selectie 

kandidatenlijst)
• Stapeling van criteria mag wettelijk niet
• Beperkt effect (72% > 6 jaar woonachtig in regio)
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Rotterdamwet Capelle juli 2019

• Besluit door te gaan met de Rotterdamwet, nieuwe aanvraag 
bij het Ministerie van BZK

• Vereenvoudiging voorwaarden artikel 9

• Opgenomen in Woonnet Rijnmond (automatische selectie 
van kandidatenlijst)

• Toestemming BZK voor 4 jaar met voorwaarde na 2 jaar 
evaluatie à STOP/GO moment

• Ingang nieuwe termijn 1 juli 2019
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Nadere informatie

Bijeenkomst Wbmgp in Utrecht 
11 december 2019 

georganiseerd door Ministerie van BZK
https://forms.gle/PvQaCfyChEp9U3k18

Vragen? à Rosita Harinandansingh 
(r.harinandansingh@capelleaandenijssel.nl) 

https://forms.gle/PvQaCfyChEp9U3k18


16

Uitvoering en ervaringen Wbmgp 

woningcorporatie Havensteder

Sabine Smits Schouten
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Visie Havensteder
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Knelpunten uitvoerbaarheid 2016 -
juli 2019
• Veel verschillende criteria per complex

• Beroepenlijst was niet realistisch

• Veel gegevens niet automatisch vast te leggen, in 
excelsheet handmatig bijhouden: bewerkelijk en 
foutgevoelig

• Moeilijk uit te leggen aan woningzoekenden
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Verbeteringen uitvoerbaarheid na 
juli 2019 (1)
1. Toe te passen criteria:

• Vereenvoudiging artikel 9, beter uitvoerbaar en beter uit te 
leggen

• Nieuwe realistischere beroepenlijst

• Geen stapeling van criteria meer
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Verbeteringen uitvoerbaarheid na 
juli 2019 (2)
2. Automatisering t.b.v. monitoring en evaluatie: 

• Aansluiting op gezamenlijke criteria van andere 
Rotterdamwet-gemeenten: Woonnet Rijnmond/Easymatch
ondersteunen nu

• Geen handmatige registraties in excelsheets meer
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Verbeteringen uitvoerbaarheid na 
juli 2019 (3)
3. Uitvoerbaarheid door koppeling 
woonruimteverdeelsysteem: 

• Met 2 vinkjes juiste volledige advertentietekst

• Woningzoekende geeft zelf aan of hij voldoet aan artikel 8 
en 9, wij controleren dit

• Na de voorrang geldt standaardvolgorde woningzoekenden
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Wat merken wij in de wijken?

• Niet zo veel, als alleenstaand instrument

• Moeilijk meetbaar, gevoelig voor discussie

• Waterbedeffect niet in data duidelijk, maar naar ons gevoel 
is dit er wel

• Tijdrovend op het gebied van implementatie, monitoring en 
evaluatie
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Effecten in de wijk

Roger Elfert
Stadsmarinier Schollevaar


