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1. Aanleiding 

 
Dinsdag 15 oktober 2019 werd in de media bekend dat er een zorgelijke situatie was 
aangetroffen in een boerderij aan de Buitenhuizerweg 14 in Ruinerwold. In de boerderij 
trof de politie op maandag 14 oktober een aantal provisorisch ingerichte ruimtes aan 
waar zeven personen verbleven. Deze zeven personen zouden negen jaar lang in de 
boerderij hebben geleefd.  
 
Vanaf het begin waren vanuit de media en de buurt, maar ook op het gemeentehuis zelf 
veel vragen over de situatie aan de Buitenhuizerweg 14. De gemeente heeft vanaf de 
eerste week dat de situatie in de openbaarheid kwam gewerkt volgens een projectmatige 
aanpak. In de projectopdracht is ook een deelproject opgenomen met als doel om inzicht 
te krijgen in de casus.  
 
Omdat de in de projectopdracht gestelde vragen voor een deel overeenkomen worden 
die in deze rapportage vertaald naar de volgende twee vragen. 
 

1. Wat wist de gemeente over de Buitenhuizerweg 14 en wat heeft de gemeente met 
die informatie gedaan?  

2. Heeft de gemeente signalen ontvangen over de bewoning door meerdere 
personen op het perceel Buitenhuizerweg 14 en, zo ja, wat heeft de gemeente 
daarmee gedaan?  

 
2. Aanpak 

 
De gemeente De Wolden heeft sinds 1 januari 2015 samen met de gemeente Hoogeveen 
een bedrijfsvoering organisatie, die de gemeenten ambtelijk ondersteunt. Binnen deze 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (hierna: SWO) zijn alle 
organisatieonderdelen die mogelijk betrokkenheid zouden kunnen hebben met/bij deze 
zaak, gevraagd om informatie aan te leveren voor dit onderzoek.  
 
Om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden hebben we gekeken naar de  
inschrijvingen op het adres en van het gezin, het gebouw en vergunningen,  
gemeentelijke belastingen, meldingen (aan/van politie/milieu/buurtteam) en jeugdzorg 
en leerplicht. 
 
De volgende organisatieonderdelen zijn bevraagd: 
 
-Burgerzaken 
-Vergunningen 
-Belastingen 
-Basisregistraties/WOZ, Geo-informatie & Archief 
-Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
-Bureau Recht op leren 
-Jeugd & Bijzondere zorg 
-Post 
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3. Wat wist de gemeente over de Buitenhuizerweg 14 en wat heeft de 

gemeente met die informatie gedaan? 
 
Basisregistratie personen 
Uit de Basisregistratie personen (BRP) is gebleken dat het pand Buitenhuizerweg 14 in 
Ruinerwold vanaf 15-12-1967 tot 21-2-2013 een en dezelfde persoon (als huurder) 
ingeschreven heeft gestaan. Van 21-2-2013 tot 11 november 2016 stond niemand 
ingeschreven op dit adres. Op 11 november 2016 heeft één persoon zich (als huurder) 
laten inschrijven op dit adres. Deze persoon staat tot op dit moment ingeschreven op dit 
adres. 
 
Gemeentelijke belastingen/WOZ 
Ongeveer 10 jaar geleden, na de verhuizing van de vorige bewoner, heeft een 
medewerker in het kader van gemeentelijke belastingen/WOZ het pand Buitenhuizerweg 
14 betreden en gaf de indruk van een kraak- slooppand. Deuren waren open en de 
medewerker is in ieder geval door de stallen gelopen.  
Op 21-4-2014 is er een bezoek gebracht aan het pand in het kader van de waardering 
onroerende zaken (WOZ). Toen was er een vermoeden dat het adres werd bewoond. Er 
is een administratief adresonderzoek opgestart waarvan de uitkomst onbekend is: deze 
informatie is niet meer uit het archief te achterhalen. 
De eigenaar van het pand is op 26-5-2007 overleden en zijn de erven eigenaar gebleven. 
Op 20-4-2015 is een nieuwe eigenaar in beeld gekomen in de kadastrale administratie 
(BRK). Op 27-10-2016 is er opnieuw een onderzoek uitgevoerd door Belastingen-WOZ. 
Daarbij was het niet mogelijk het perceel te betreden, omdat het afgesloten was met een 
hek dat altijd dicht was. Volgens de medewerker van de gemeente was het een groot 
houten hek waar je ook niet door heen of langs kon. Omdat men niet opendeed heeft 
deze medewerker het erf niet op kunnen lopen. Gelet hierop is er opnieuw een 
administratief adresonderzoek BRP opgestart. Na dit adresonderzoek heeft één persoon 
zich op 11 november 2016 in laten schrijven op dit adres. De gemeentelijke belastingen 
voor de huurder zijn sindsdien betaald door de ingeschreven bewoner (huurder). 
 
Vergunningen 
Er zijn door de jaren heen geen aanvragen gedaan voor bouw- of sloop aan het pand.  
De meest recente aanvraag dateert uit 1972. Wanneer er geen aanvraag om bouw- of 
sloopvergunning aan de orde is, gaat bouwtoezicht geen bezoeken afleggen. Wel gaat 
bouwtoezicht een bezoek afleggen wanneer er meldingen komen over illegale bouw of 
overlast. Dit is niet aan de orde geweest. 
Op basis van luchtfoto’s zijn uitwendig aan het pand geen dusdanige uitbreidingen aan 
de orde geweest die aanleiding gaven om een opname ter plaatse te gaan doen. De 
meest oude luchtfoto dateert uit 2003. Op de hier opvolgende luchtfoto’s zijn geen 
noemenswaardige wijzigingen te zien die aanleiding gaven het pand te bezoeken. 
Tussen 2001 en 2004 zijn er wel enkele bedrijfsbezoeken geweest op het adres 
Buitenhuizerweg 14 in het kader van milieucontrole. Er was in 2003 sprake van 
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Vanaf 2005 was op het perceel Buitenhuizerweg 
14 geen sprake meer van een (milieu)inrichting en is het perceel niet meer door 
milieumedewerkers bezocht. 
 
Wijkagent 
Medio 2013 is het adres bezocht na informatie uit de wijk. De politie is eenmalig op het 
terrein geweest en heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Daarnaast is door hen 
een keer met de bewoner bij het hek gesproken. Er is geen concrete aanleiding geweest 
om binnen te treden. 
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4. Heeft de gemeente signalen ontvangen over de bewoning van de 
Buitenhuizerweg 14 door meerdere personen en, zo ja, wat heeft de 
gemeente daarmee gedaan? 

 
De gemeente is afhankelijk van handelingen van inwoners zelf, bijvoorbeeld door het 
inschrijven in de basisregistraties of het doen van aanvragen. Daarnaast is de gemeente 
afhankelijk van eigen waarnemingen of andere signalen die ontvangen worden.  
 
Sociaal team 
Op maandag 14 oktober 2019 is de voorzitter van het Sociaal Team (werkzaam voor de 
gemeente) door Welzijn de Wolden op de hoogte gebracht over mailcontact met een van 
de bewoners van de Buitenhuizerweg 14. Welzijn De Wolden heeft in de periode 8 
oktober – 13 oktober herhaaldelijk per e-mail contact gehad met deze bewoner. Er is 
geprobeerd persoonlijk contact te krijgen. Dit werd door de bewoner afgehouden. Welzijn 
de Wolden zag nadrukkelijk een zorgvraag maar er was nog geen aanleiding om directe 
interventie uit te voeren mede om het contact te behouden. 
Vanwege de zorgelijke signalen die afgegeven werden in het mailcontact op maandag 14 
oktober 2019 is er meteen een afspraak voor een overleg (tussen de voorzitter van het 
Sociaal Team en Welzijn de Wolden) gemaakt voor de volgende dag, dinsdag 15 oktober. 
Doel van dit overleg was om gezamenlijk te bepalen welke stappen gezet zouden moeten 
worden. Voordat dit overleg kon plaatsvinden heeft de politie op maandag 14 oktober 
een bezoek gebracht aan de boerderij. De volgende dag is de situatie in de openbaarheid 
gekomen.  
 
Leerplicht 
In het kader van leerplicht en jeugdzorg zijn er geen signalen geweest over aanwezigheid 
van kinderen op de Buitenhuizerweg 14.  
Bij leerplicht was het gezin niet in beeld. Bureau recht op leren onderneemt actie 
wanneer er meldingen komen over de aanwezigheid van kinderen in de gemeente en 
deze niet in de registratie bekend zijn. De kinderen stonden niet ingeschreven en er zijn 
ook geen meldingen geweest. Daarom was er vanuit leerplicht en jeugdzorg geen 
aanleiding om actie te ondernemen ten aanzien van dit adres. 
 
Jeugdzorg 
Bij team Jeugd was geen informatie bekend over dit gezin.  
Overigens zijn op dit moment de kinderen binnen het gezin allen meerderjarig en vallen 
dus buiten het kader van de jeugdzorg.  
 
Belastingen 
In het kader van gemeentelijke belastingen/WOZ zijn er geen externe signalen geweest 
over bewoning door meerdere personen. Wel is naar aanleiding van bezoek aan het 
perceel tot twee keer toe een administratief adresonderzoek gestart en heeft de huurder 
zich vervolgens in daarna in laten schrijven als bewoner. In 2016 is geprobeerd om het 
perceel te betreden, maar het was toen afgesloten met een hek. Dit bezoek vond plaats 
naar aanleiding van een vraag van Belastingen op basis van waterverbruik in kader van 
rioolheffing. Het waterverbruik was over 2015 eenmalig hoog. Een extreme afwijking kan 
wel eens voorkomen als gevolg van lekkage of een groot project. 
De jaren daarna is er geen sprake meer geweest van een extreem hoog waterverbruik.  
Voor de rioolheffing is het waterverbruik van een woning niet de grondslag maar de 
gezinssamenstelling/het aantal bewoners. Er is geen aanleiding geweest om het perceel 
verder te betreden. 
 
Vergunningen 
Ook in het kader van vergunningen zijn er geen signalen geweest die aanleiding hebben 
moeten geven om het perceel zonder toestemming van de bewoner te betreden. De 
gemeente controleert niet op voorhand alle woningen, daar moet een aanleiding voor 
zijn. Op basis van luchtfoto’s was er geen aanleiding om het pand te bezoeken. 
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Hoewel er een algemeen signaal is geweest ten aanzien van het adres binnen het 
wijkagentenoverleg zijn toezichthouders niet verder geweest dan het hek en was er geen 
aanleiding om zonder toestemming van de bewoner het hek te openen of op een andere 
wijze toegang te verschaffen. Laat staan om een machtiging te vragen aan de 
burgemeester om de woning te mogen betreden. Uit artikel 5:13 Algemene wet 
bestuursrecht vloeit voort dat het gebruik van de bevoegdheid tot het betreden van 
plaatsen moet voldoen aan evenredigheid en subsidiariteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Samenvatting 
Er is in de media gesproken over het al negen jaar verblijven van een gezin op het 
perceel Buitenhuizerweg 14. Dat zou betekenen dat deze personen in de periode oktober 
2010 – oktober 2019 op dit perceel hebben verbleven. We hebben intern onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van informatie over het perceel Buitenhuizerweg 14 en 
eventuele bewoners.  
 
Op maandag 14 oktober 2019 is het Sociaal Team door Welzijn de Wolden op de hoogte 
gebracht over mailcontact met een bewoner van de Buitenhuizerweg 14. Op dat moment 
kreeg de gemeente voor het eerst signalen over mogelijk meer bewoners dan de ene 
persoon die ingeschreven stond op het adres. Met uitzondering van de huurder stonden 
de overige aangetroffen personen niet ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie 
personen. Naar aanleiding van een vraag van de wijkagent medio 2013 hebben 
medewerkers van team Toezicht een paar keer het adres bezocht; ze zijn echter nooit 
verder gekomen dan het hek. Ook was er geen aanleiding om zonder toestemming van 
de bewoner het hek te openen of op een andere wijze toegang te verschaffen. Er zijn 
tijdens het onderzoek verder geen signalen bekend geworden, dat de gemeente De 
Wolden eerder dan 14 oktober 2019 op de hoogte was met bewoning op het perceel 
anders dan door de huurder.  
 
  

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat 
redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.  
(5:13 Algemene wet bestuursrecht) 
 
Een toezichthouder is bevoegd elke plaats te betreden met uitzondering van een 
woning zonder toestemming van de bewoner. 
(5:15 Algemene wet bestuursrecht) 
 
Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten 
of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het 
toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming 
uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich 
voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het 
binnentreden. Indien twee of meer personen voor hetzelfde doel in een woning 
binnentreden, rusten deze verplichtingen slechts op degene die bij het 
binnentreden de leiding heeft.  
(1 lid 1 Algemene wet op het binnentreden)  
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6. Eindconclusie  
Uit het onderzoek is niet vast te stellen wanner het gezin voor het eerst op het adres 
Buitenhuizerweg 14 gehuisvest is. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de periode 
2010-2019. Er is in deze periode vanuit de organisatie geen reden geweest om te 
twijfelen aan de juistheid van de inschrijving en bewoningssituatie. We kunnen stellen 
dat we niet konden weten dat er op de Buitenhuizerweg 14 mogelijk al negen jaar een 
gezin woonde. De kinderen waren niet aangegeven, er stond niemand van het gezin op 
het adres ingeschreven, het gezin was helemaal zelfvoorzienend en ze deed er alles aan 
om niet gezien en gehoord te worden. Ze wérden ook niet gezien of gehoord. Dan krijg je 
geen signalen en is er geen aanleiding om te gaan zoeken.  
De gemeente De Wolden heeft daarmee geen kennis gehad van het verblijf van het gezin 
op dit adres en had dit ook niet kunnen weten.  


