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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2372
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over een toename van meldingen over verwarde
huurders (ingezonden 29 juni 2017).
Mededeling van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(ontvangen 17 juli 2017).
Vraag 1
Wat is uw reactie op de toename van het aantal meldingen over verwarde
huurders bij woningcorporaties in Noord-Holland?1
Vraag 2
Kunt u toelichten waarom drie van vier woningcorporaties in Noord-Holland
een toename zien van zowel het aantal meldingen als het aantal verwarde
huurders, en de grootste woningcorporatie Ymere niet?
Vraag 3
Waarom zijn er geen concrete cijfers voor en over woningcorporaties
beschikbaar, terwijl de politie die cijfers wel heeft en aangeeft dat er 14%
meer meldingen waren in 2016 dan het jaar daarvoor? Bent u bereid het
aantal (meldingen over) verwarde huurders in kaart te brengen?2
Vraag 4
Bent u met de woningcorporaties, de politiechef en de voorzitter van het
Schakelteam Mensen Met Verward Gedrag van mening dat de decentralisatie
van de zorg en bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg belangrijke
oorzaken zijn van problemen met verwarde huurders? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Kunt u garanderen dat er in elke gemeente in ons land een sluitende aanpak
tussen gemeenten, politie, GGZ-instellingen en maatschappelijke organisaties
is om de oorzaken en overlast voor omwonenden te minimaliseren, waar de
motie Bashir3 toe oproept? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 6
Welke andere maatregelen neemt het kabinet om verwarde huurders te
voorkomen of te helpen en de overlast voor omwonenden te verminderen?
Kunt u uw antwoord toelichten?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP)
over een toename van meldingen over verwarde huurders (ingezonden
29 juni 2017, met als kenmerk 2017Z09331) niet binnen de gebruikelijke
termijn kunnen worden beantwoord. De reden hiervoor is dat nog niet alle
benodigde informatie is afgestemd met het Ministerie van VWS.
Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.
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