
Uitnodiging Informatiebijeenkomst selectieve woningtoewijzing 
11 december 2019, Utrecht – Ministerie van BZK 
 
U heeft waarschijnlijk weleens gehoord van de ‘Rotterdamwet’ (officieel de Wet bijzondere 
maatregelen grootstedelijke problematiek; Wbmgp). Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid 
om selectieve woningtoewijzing toe te passen voor woningzoekende huurders in wooncomplexen, 
straten of gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Op basis van bepaalde 
sociaaleconomische kenmerken kan aan woningzoekenden voorrang worden verleend. Ook kunnen 
woningzoekenden worden geweigerd als zij geen inkomen uit arbeid hebben of zich eerder schuldig 
hebben gemaakt aan overlastgevend en crimineel gedrag. 
  
Als u wilt weten of de toepassing van selectieve woningtoewijzing op basis van de Wbmgp ook voor 
uw gemeente interessant kan zijn, dan nodigt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagmiddag 11 
december 2019 in Utrecht. 
 
Doelgroep 
De voorlichtingsbijeenkomst is primair bedoeld voor programmamanagers, beleidsadviseurs 
(veiligheid èn wonen) en juridische beleidsmedewerkers van gemeenten. Ook zijn 
medewerkers van woningcorporaties en politie (bij voorkeur samen met de deelnemende 
gemeenten) van harte welkom. 
 
Datum, tijdstip, locatie 
Datum:  woensdag 11 december 2019 
Tijdstip: 12.00 (inloop), start om 13.00 uur, tot ca. 16.00 uur 
Locatie:  Het Huis Utrecht (Boorstraat 107) te Utrecht 
 
Programma 
Vanaf 12 uur bent u van harte welkom, staat er een broodje op u te wachten en kunt u 
kennismaken met de andere deelnemers.  
Om 13 uur start het programma met een plenaire inleiding. Vervolgens worden presentaties 
gehouden door een gemeente en een corporatie die vanuit de praktijk vertellen over hun 
ervaringen met het toepassen van de Wbmgp. 
We ronden de bijeenkomst af met de gelegenheid om na te praten en voor het stellen van 
(resterende) vragen. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldformulier 
(= link naar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQ-9N4JqfeaF1gT-
iaVXaHq_UeWZd7tq95N4qdqWvlZL3TQ/viewform?usp=sf_link ) 
Indien u andere collega’s of werkrelaties wilt meenemen naar de bijeenkomst, dan worden zij 
verzocht om ook van de aanmeldlink gebruik te maken. U kunt de uitnodiging ook aan andere 
gemeenten in uw netwerk doorsturen, die mogelijk belangstelling voor deze bijenkomst zouden 
kunnen hebben.   
 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet, en dan tot ziens op 11 december! 
 
Voor meer informatie over de Wbmgp, zie link: factsheet Wbmgp 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQ-9N4JqfeaF1gT-iaVXaHq_UeWZd7tq95N4qdqWvlZL3TQ/viewform?usp=sf_link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/01/factsheet-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek

