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Schriftelijke vragen PVV Den Helder “Aanpak misstanden huurmarkt”   12-10-2021  

 

Geacht College, 

 

In een bericht van de Telegraaf op 7 oktober 2021 (*) valt te lezen dat in de regio Utrecht 

een Regionaal Huurteam aanwezig is, dat misstanden in kaart brengt op de huurmarkt. 

 

Het huurteam moet gezien worden als een juridische service die burgers gratis adviseert 

over huurcontracten en hen bijstaat bij problemen met de verhuurder. 

 

En die zijn er veelvuldig. Zo bezocht het huurteam de afgelopen tijd 70 woningen in de regio 

Utrecht om te berekenen of de gevraagde huurprijs wel eerlijk is en bij maar liefst 67 

woonruimtes werden misstanden geconstateerd. Dit heeft geresulteerd in 96 juridische 

procedures, waarin vooral werd ingezet op huurverlaging. Alle inzet heeft tot op heden 

geleid tot een jaarlijkse huurverlaging van meer dan 100.000 euro. 

 

De PVV maakt zich zorgen over misstanden op de Helderse huurmarkt, aangezien onze 

fractie ook signalen opvangt inzake allerlei problemen tussen huurders en verhuurders.  

 

Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 

 

1) Kunt u aangeven op welke manier misstanden op de Helderse huurmarkt in kaart worden 

gebracht, om hoeveel misstanden het per jaar gaat (met categorisering), hoe huurders 

worden bijgestaan/ondersteund om misstanden op te lossen en welke bijdragen (in de 

breedste zin van het woord) de gemeente en relevante partners leveren? Graag een 

gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 

 

2) Deelt u de mening dat een Helderse variant van het genoemde Regionaal Huurteam een 

bijdrage kan leveren om de misstanden op de Helderse huurmarkt nog beter aan te pakken? 

Zo ja, bent u bereid (indien een dergelijk huurteam nog niet in onze regio actief is) zo snel 

mogelijk het voortouw te nemen om een regionaal huurteam op te zetten en in kaart te 

brengen hoe de gemeente en relevante partners dit huurteam kunnen ondersteunen & zo 

nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

V.H. van den Born  

PVV Den Helder 
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BRON 

 

(*) “Huurder ook in regio uitgeknepen” (Telegraaf, 7-10-2021) 

 

 
 


