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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza!
Haarlemmermeer over Huurhuisaanbieders

Verzenddatum

- 9 JULI 2019

Geachte heer, mevrouw,
Op 27 juni 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer
over huurhuisaanbieders.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
"De fractie van Forza! krijgt de laatste tijd steeds meer signalen van inwoners uit onze
gemeente die op zoek zijn naar een huurwoning. Naast Woningnet, Ymere en Eigen Haard,
kunnen er op andere websites als bijvoorbeeld 'Funda' ook woningen te huur aangeboden
worden. Via die websites bieden aanbieders zich aan om voor inwoners te gaan zoeken naar een
woning, zodat zij dit zelf niet meer hoeven te doen. De zoekenden betalen hier een bedrag
per maand voor. Als lokkertje wordt dan een goedkopere woning of een wat grotere woning
op de website gezet, en bij betaling kunnen zij dan deze woning bekijken. Wanneer de
betaling rond is, kunnen zij inderdaad zien of het een woning is waar zij in geïnteresseerd
zijn.
Deze aanbieder blijkt na een aantal weken dan niet meer beschikbaar en de advertentie uit de
lucht. Weg geld, en weg huis."
Vraag 1
Is het college hiervan op de hoogte?
Antwoord: Wij zijn ervan op de hoogte dat er diverse diensten worden aangeboden om
woningzoekenden aan een huurwoning te helpen. Steeds duiken aanbieders op die proberen
woningzoekenden op te lichten. Dit gebeurt in heel Nederland.
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Vraag 2
Zo ja, wat kan ons college hieraan doen?
Antwoord: Als gemeente kunnen wij weinig ondernemen tegen oplichting. Wij raden
slachtoffers van oplichting aan om aangifte te doen bij de politie. Ook raden wij iedereen aan
om websites te controleren op hun betrouwbaarheid.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

