
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

19 november 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers, 

mevrouw M. Lodeweegs en de heer U.J. Buys en het door het college gegeven 

antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

17 november 2007 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Van de raadsleden Pieter Elbers SP, Udo Buys VVD en Marijke Lodeweegs 

P.v.d.A. 

 

Geacht College, 

 

Al eerder gepubliceerd in het Haarlems Dagblad werd ons vandaag schriftelijk 

bevestigd dat er zonder overleg ingebroken zou zijn in de persoonlijke account van 

een klant van Woonservice door ons te noemen: Mevrouw M. 

De vermeende feiten luiden:  

Mevrouw M. reageert altijd via internet op advertenties in de Woonkrant. Maandag 

5 november jongstleden heeft ze gereageerd op drie advertenties. Diezelfde 

maandagmiddag lag er ook een brief in de bus met een eenmalig aanbod van een 

flatwoning. Omdat die flat haar niet geschikt leek, heeft ze de flat NIET bij haar 

reacties gezet. Dinsdag 6 november 08.00 uur was de sluitingstijd voor reacties. 

Toen ze 6 november om 09.00 uur inlogde om te kijken waar ze was geëindigd, 

bleek dat één van haar reacties was vervangen voor een andere flat in een andere 

straat. Let wel: zonder enig overleg. 

Wij achten het van groot  belang duidelijkheid te krijgen in de publiek gedane 

bewering dat er ingebroken zou zijn in het account van mevrouw. Mocht de 

bewering op waarheid berusten, waar wij op voorhand niet van uitgaan, dan zouden 

wij niet meer kunnen vertrouwen op de juistheid van gegevens van Woonservice. Er 

zou dan immers sprake  zijn van manipulatie van de publieke woningtoewijzing die 

in opdracht van het college van Burgemeester en wethouders, haar werk verricht. 

Wij zijn op de hoogte dat Woonservice gerechtigd is na 13 weken om zelf een 

voorstel te doen, aan een urgent woningzoekende als er dan nog geen succes is 

geweest bij het zelfstandig zoeken Maar dat houdt niet in dat er zonder overleg en 

instemming van de  urgente woningzoeker een eigen reactie mag worden 
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verwisseld. Dat roept tenminste de schijn op van inbreuk op de privacy en inbraak 

in een persoonlijke account. Dat moet te allen tijde worden vermeden. 
 

 

Naar aanleiding van boven staande vragen wij u, ex artikel 38 GR het volgende: 

1. Is het juist dat een van de reacties van mevrouw M is vervangen, zonder 

haar toestemming? 

2. Is Woonservice in staat dit te doen, zonder te beschikken over de 

persoonlijke inloggegevens van mensen? 

3. Bent u het met vragenstellers eens dat inbraak in een persoonlijk 

account niet alleen een inbreuk op de privacy betekent maar ook als een 

inbraak beschouwd kan worden? 

4. Wilt u de vermeende feiten namens het college uitzoeken en de raad 

daarover informeren, en zonodig de geëigende maatregelen en 

voorzorgsmaatregelen treffen? 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

w.g Pieter Elbers, Marijke Lodeweegs, Udo Buys 

 

 

 

Aan de heer U.J. Buys 

lid van de gemeenteraad 

Verspronckweg 13 

2023 BA  Haarlem 

 

Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan mevrouw M. Lodeweegs 

Lid van de gemeenteraad 

Bakenessergracht 89C   

2011 JV  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 19 november 2007 

inbraak persoonlijke account Woonservice 

 

Geachte heren Elbers en Buys en mevrouw Lodeweegs, 

 

Op 17 november 2007 heeft u schriftelijk vijf vragen -ex artikel 38 RvO- over de 

werkwijze van Woonservice gesteld aan het college. In deze brief geeft het college 

antwoord op de vragen.  
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Bij beantwoording van uw vragen is het college er van uitgegaan dat zij betrekking 

hebben op de berichten in het Haarlems Dagblad van 20 november jl.  

 

1. Is het juist dat een van de reacties van mevrouw M is vervangen, zonder haar 

toestemming? 

 

Antwoord 

Uit navraag bij Woonservice is gebleken dat er inderdaad in dit geval sprake is 

geweest van het aanbieden van een woning. Een eenmalig aanbod is geen keuze. 

Het doel is om de bedreigende situatie, waarvoor de urgentie is verleend, op te 

lossen. Omdat een woningzoekende per editie van de Woningkrant slechts ruimte 

heeft voor 3 woningen is één reactie verwijderd. Hierbij is een woning verwijderd 

van het type dat niet past binnen haar urgentie. Bij Woonservice was dus al 

duidelijk dat zij geen kans maakte op deze woning op basis van haar zoekduur.       

 

2. Is Woonservice in staat dit te doen, zonder te beschikken over de persoonlijke 

inloggegevens van mensen? 

 

Antwoord 

Het account die woningzoekenden hebben bij Woonservice, is onderdeel van het 

centrale register van Woonservice. Woonservice beheert dit register. Dat account is 

bedoeld voor woningzoekenden om zich in te schrijven als woningzoekende, te 

reageren op woningen, de verantwoording van de toewijzing te bekijken, de 

betaling van het inschrijfgeld te regelen en hun gegevens te controleren. Bij het 

aanmaken van dit account wordt een akkoord met het privacyreglement gevraagd. 

Als de woningzoekende akkoord gaat geeft de woningzoekende toestemming aan 

Woonservice om de gegevens te verwerken. Woonservice heeft dit register nodig 

voor de woonruimteverdeling. Zo kunnen zij mensen inschrijven, uitschrijven, 

urgent maken, selecties doen, aanbiedingen doen etc. 

 

3. Bent u het met de vragenstellers eens dat inbraak in een persoonlijk account 

niet alleen een inbreuk op privacy betekent maar ook als een inbraak 

beschouwd kan worden? 

 

Antwoord 

Nee, in dit geval gaat het om een persoonlijk account dat iemand heeft bij 

Woonservice. Woonservice heeft de privacy voorwaarden ons inziens niet 

geschonden. Zij hebben immers deze gegevens niet aan derden verstrekt. De 

gegevens en reacties zijn juist bedoeld om Woonservice deze te laten verwerken. 

Woonservice heeft in een brief laten weten dat er een aanbod gedaan werd. Een 

aanbod is geen vrije keus, het aanbod wordt gedaan. Acceptatie van het aanbod is 

wel vrije keus. Het college vindt het spijtig dat het voor mevrouw M niet duidelijk 

is geworden dat er naast de aangeboden woning nog maar ruimte was voor twee 

reacties. En dat mevrouw M niet in kennis is gesteld van het feit dat één van haar 

reacties verwijderd zou gaan worden. Het college zal aan Woonservice vragen in 

het vervolg in geval van aanbod iemand van tevoren te wijzen op het feit dat naast 

het aanbod slechts ruimte is voor twee reacties. 
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4. Wilt u de vermeende feiten namens het college uitzoeken en de raad daarover 

informeren, en zonodig de geëigende maatregelen en voorzorgsmaatregelen 

treffen? 

 

Antwoord 

Zie voorgaande antwoorden. Het college wil hier nogmaals benadrukken dat het 

hier gaat om een urgente situatie waarvoor het college een urgentieverklaring heeft 

verleend. Een urgentieverklaring is geldig voor een half jaar. Omdat de periode van 

een half jaar bijna verstreken is wordt het aanbod gedaan om te voorkomen dat de 

spoedeisende situatie onopgelost blijft. Woonservice heeft geprobeerd maatwerk te 

leveren om deze urgente situatie op te lossen. Dit beschouwt het college niet als 

“manipulatie van de publieke woningtoewijzing”, zoals u dit noemt in uw brief aan 

het college.    

 

Wij hopen u met de beantwoording van uw vragen voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


