
 
 

 
 

Drie vragen aan: 

De gemeente Purmerend 

31 mei 2016  

 

Op welke manier pakt Purmerend de 

adresonderzoeken van LAA op?  

‘We bekijken de adressen van tevoren om te 

controleren of deze adressen al bekend zijn bij 

ons. We doen dus altijd vooronderzoek. Indien 

nodig raadplegen we andere afdelingen als we 

vermoeden dat er bij deze afdelingen meer 

informatie bekend is (belastingen, werk en 

inkomen, leerplicht et cetera). Dan plannen 

we samen met de toezichthouders de 

huisbezoeken in voor de avond. Een 

toezichthouder BRP gaat samen op pad met 

een medewerker adresonderzoek van de 

afdeling Burgerzaken.’ 

Wat voor resultaten hebben de risicoadressen 

van LAA tot nu toe opgeleverd?  

‘De risicoadressen van LAA bevatten dezelfde 

risicosignalen als waar de gemeente 

Purmerend op stuurt. Er zijn ook meerdere 

adressen langsgekomen waar wij zelf al 

onderzoek naar hebben gedaan en waar de 

feitelijke situatie al bekend is. Dan is er dus 

overlap, maar er zijn ook wel degelijk LAA-

adressen die wij nog niet in beeld hadden. 

Hier volgt een nader onderzoek op en een 

huisbezoek om de feitelijke situatie in beeld te 

krijgen. De huisbezoeken hebben als gevolg 

gehad dat ook door de bewoners zelf aangifte 

is gedaan van adreswijziging. Diverse 

huisbezoeken hebben geresulteerd in een 

ambtshalve inschrijving of uitschrijving. Verder 

zijn er gevallen van  illegale bewoning en 

onderhuur aan het licht gekomen, en gevallen 

van mensen die ingeschreven stonden in de 

BRP, maar in het buitenland verblijven. Al met 

al een mooi resultaat.’ 

Is er een huisbezoek geweest dat u niet snel 

zal vergeten?  

‘Er is niet een huisbezoek geweest waar iets 

aparts of speciaals is gebeurd, de meeste 

mensen reageren heel normaal. Wel is het 

voorgekomen dat iemand de deur niet wilde 

opendoen; er is toen een gesprek gevoerd via 

de intercom. De volgende dag belde deze 

persoon ons op met de mededeling dat zij 

geen medewerking wilde verlenen. Reden was 

dat zij problemen had met haar ex-partner 

waardoor zij huiverig was om open te doen. 

Dit ging om een melding van schijnverlating, 

maar de feitelijke situatie was dat de ex-

partner hier echt niet woonde.  

Zeker in de avonduren, als het donker is 

buiten, zie je dat sommige mensen niet open 

doen. Dat gaat tijdens de zomermaanden een 

stuk beter.’ 

Met dank aan Nancy Smid-Kuhlman, 

coördinator Burgerzaken, Gerja Schans, 

medewerker Burgerzaken (adresonderzoek) en 

Klaas Noordhuis: toezichthouder BRP, 

gemeente Purmerend. 

 


