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Geachte leden van de raad, 

 

 

Onlangs hebben wij beleidsregels vastgesteld waarin wij hebben aangegeven op welke 

manier wij een leefbaarheidstoets uitvoeren. Met deze brief brengen wij u op de hoogte 

van deze beleidsregels.  

 

 

Geordend woon- en leefmilieu 

De gemeente Waalwijk verleent regelmatig omzettingsvergunningen, met name om 

kamerverhuur mogelijk te maken. In de Huisvestingsverordening is opgenomen dat een 

omzettingsvergunning kan worden geweigerd als het verlenen van een vergunning zou 

kunnen leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu. In 

de Huisvestingsverordening is niet opgenomen op welke manier we invulling geven aan 

dit criterium.  

 

 

Leefbaarheidstoets 

Aanvankelijk werd er bij aanvragen voor omzettingsvergunningen een korte toetsing 

gedaan, waarbij er met name gekeken werd naar het beeld dat het team leefbaarheid, 

toezicht en handhaving van een bepaalde locatie had. Dit werd aangevuld met gegevens 

over parkeren. In een advies van de bezwarencommissie eerder dit jaar werd 

aangehaald dat deze toetsing onvoldoende was.  

 

Naar aanleiding van dit advies is de toetsing direct uitgebreid. Sindsdien wordt er ook 

gekeken naar cijfers uit leefbaarheidsonderzoeken, meldingen van de politie, de staat 

van een pand en eventueel informatie van de beheerders van Casade (als zij in de 

omgeving veel woningbezit hebben).  

 

 

Beleidsregels leefbaarheidsonderzoeken 

Naast het werken met een uitgebreidere toetsing, is het wenselijk om de wijze van 

toetsen vast te leggen in beleidsregels. Op die manier is het voor iedereen op voorhand 

helder op welke wijze een leefbaarheidstoets in de gemeente Waalwijk uitgevoerd wordt.  

 



 

 

 

 

 

In de bijlage bij deze brief treft u de beleidsregels aan. Deze beleidsregels worden op de 

gebruikelijke wijze gepubliceerd.  

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 
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