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INGEKOMEN 25 OKTOBER 2012 

 

Mondelinge vragen inzake herhaaldelijke intimidatie en geweld huisbaas. 

 

 

In juni vorig jaar stelde de PvdA-fractie vragen over intimidatie, diefstal, bedreiging en schending van het 

huurrecht van vier kamerhuurders. De vier huurders sloegen op de vlucht en waren hun woning kwijt. 

Afgelopen weekend gebeurde in een huis van diezelfde huisbaas, elders in de stad, ongeveer hetzelfde. Een 

conflict tussen huurders en huisbaas escaleerde en monde uit in intimidatie, bedreiging en geweld. Een van 

de huurders wilde aangifte gaan doen bij het politiebureau, maar werd weggestuurd. Alleen een melding 

werd opgenomen. De politie gaf aan dat de dader reeds bekend is bij de politie en dat een aangifte de 

huisbaas alleen maar bozer zou maken.  

Toen ik dat hoorde brak mijn klomp.  

 

  

Daarom heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het college: 

  

 

1. Is de bovengenoemde situatie bij u bekend? 

2. Met een aangifte doet een slachtoffer een verzoek tot strafvervolging. De politie is verplicht om dit op 

te nemen. Het is niet de eerste keer dat de politie mensen wegstuurt die slachtoffer zijn van geweld. 

Waarom werd er door de politie het misplaatste advies gegeven om geen aangifte te doen? 

3. Als er nieuwe feiten over een bekende verdachte bij de politie binnenkomen, zou dat aanknopingspunt 

moeten zijn om het dossier over die bekende verdachte sterker te maken. Waarom werd er juist 

vanwege de bekendheid van de verdachte het advies gegeven geen aangifte te doen? 

4. De burgemeester heeft eerder aangegeven dat hij waarde hecht aan het recht van mensen aangifte te 

doen. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat situaties zoals net beschreven niet meer voorkomen in de 

toekomst? 

5. Het aanpakken van huisjesmelkers is al langer een punt van discussie in onze stad. Alleen bouw- en 

woningtoezicht en strafrecht lijkt niet voldoende. Hoe voorkomen we dan dat huisjesmelkers hun 

goddelijke gang kunnen gaan. Welke bestuursrechtelijke of andere maatregelen kan de burgemeester 

inzetten en zijn er voldoende middelen om zo'n aanpak vorm te geven? 

6. Dit voorjaar vroeg mijn fractie om de opties die het Rijk geeft om huisjesmelkers aan te pakken toe te 

passen voor Utrecht. Hoe staat het met de uitwerking van deze aanpak zoals keurmerk voor de 

(kamer-)verhuur en een verhuurverbod voor huisjesmelkers? En wanneer kunnen we deze verwachten? 

 

 

Marleen Haage (PvdA) 


