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Brf. Art. 39 regl. Van orde

Geacht College,

De beantwoording in de laatste vergadering van de commissie 
ruimte inzake verhuur Gronausestraat 9, roept bij ons vragen op. 
Omdat de gemeente de verhuurder is, onderstaand volgende 
vragen:

1) Dit was altijd een bedrijfswoning. Is dat nog zo en zo ja 
welke regels gelden hiervoor? Zo niet, wat is de 
bestemming dan en welke regels voor verhuur zijn hier 
aan de orde?

2) Wanneer heeft de gemeente deze woning aangekocht en 
met welk doel?

3) Sinds wanneer wordt deze woning verhuurd en is sprake 
van dezelfde huurder of verschillende huurders?

4) Is de woning verhuurd in het kader van de leegstandswet 
en zo ja is hier een vergunning voor aangevraagd en 
verleend en hoe lang is die vergunning dan geldig?
En is deze termijn inmiddels al verstreken?
Wat zijn de regels voor verhuur onder de leegstands- 
Wet?

5) Als er geen vergunning is, is dat dan niet in strijd met 
wet en regelgeving?

6) Als er geen vergunning voor leegstand op zit zou de 
Huurbeschermingswet van toepassing zijn. Klopt dat?

7) Als het gaat om tijdelijke verhuur in het kader van de 
leegstandswet moet de woning volgens ons ook in de 
verkoop staan. Is dat bij deze woning ook van toepassing. 
En indien niet, wat is dan de reden daarvoor?

8) Als geen sprake is van verhuur in het kader van de 
Leegstandwet onder welke voorwaarden wordt deze 
woning dan verhuurd? En hoe zit het met bepaling van 
de hoogte van de huur of is de gemeente daar vrij in?
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