
	

	

Beste Ton,  
 
Hieronder de reactie van wethouder Ivens: 
 
Ik volg als wethouder Wonen uiteraard het nieuws over Wonen op de voet. Daarbij heb ik bijzondere 
interesse in berichten over de activiteiten van (vermeende) huisjesmelkers. Ik ken deze casus dan ook goed 
en ken ook het rapport dat de VVD erover heeft geschreven. 
 
Ik word door mijn medewerkers geregeld geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Het is niet 
ongebruikelijk dat dit via een app-bericht gaat. 
 
In de berichten waaraan wordt gerefereerd, spreekt mijn toenmalige politiek assistent zijn verbazing uit 
over het VVD-rapport en duidt hij de politieke consequenties ervan. Ik deel zijn verbazing over de 
conclusies in dat rapport. De VVD heeft bij het opstellen ervan geen contact opgenomen met de gemeente, 
én doet daarin uitspraken over het Amsterdamse beleid die feitelijk onjuist zijn. Ook worden onterecht 
verwijten gemaakt aan het adres van het stadsbestuur. In de ogen van mijn toenmalige politiek assistent 
was het om die reden niet moeilijk om “gehakt te maken” van dat rapport. 
 
Toch heb ik mijzelf over deze kwestie in de media en ook in de officiële ambtelijke contacten altijd zeer 
terughoudend uitgelaten. Als bestuurder kan en mag ik me immers niet inhoudelijk uitlaten over 
individuele casussen.  
 
Ik wil dat mijn ambtenaren en handhavers huisjesmelkers hard aanpakken en boetes uitschrijven als dat 
kan. Maar ik druk ze ook steeds op het hart om iedereen op dezelfde manier te behandelen; of iemand een 
prins of een kamerlid of een gewone Amsterdammer is, maakt niet uit. Voor iedereen gelden dezelfde 
regels. 
 
 
Dat geldt ook voor vergunningaanvragen; die moeten altijd worden beoordeeld op de 
inhoudelijke merites, en niet op de persoon van de indiener. Ik weet niet beter dan dat dit ook 
de staande praktijk is en heb - ook in dit dossier – geen aanwijzingen dat sprake is geweest 
van een bevooroordeeld handelen. Geheel ten overvloede: van mij of het van het college is uiteraard 
nooit enige opdracht uitgegaan om anders te handelen, in deze casus of welke andere dan ook. 
 
Tot slot: Naar aanleiding van uw uitvraag van de documenten, is door de betreffende ambtenaar een 
verklaring gegeven voor de door u genoemde mailwisseling. Naar aanleiding van problemen bij de 
vergunningverlening destijds in West, is vanuit het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel een oproep gedaan 
aan alle medewerkers om zorgvuldig te werken en in elk geval te voorkomen dat vergunningen – door 
onzorgvuldigheid – van rechtswege zouden worden verleend. De mail van de ambtenaar verwijst daarnaar. 
 
 
Groet,  
Nika 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 
 

	


