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Onderwerp
Huisvesting buitenlandse werknemers aan de Kazernelaan 101 in Weert

Voorstel
1. de aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning te weigeren;
2. in te stemmen met het bekendmaken aan de eigenaar en de huurder van de
voornemens tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Inleiding
Aan de Kazernelaan 101 in Weert vindt huisvesting van buitenlandse werknemers plaats.
Dit levert een overtreding op van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101". Voor
de huisvesting van 15 buitenlandse werknemers in een bepaald gebouw is voor een
termijn van tien jaar een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd.

Beoogd effect/doel
De overtreding ongedaan te maken

Argumenten
1.1 Er zijn geen afwijkingsmogelijkheden.
Het kruimelafwijkingenbeleid biedt geen mogelijkheden om medewerking te verlenen aan
de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning.

1.2 Er is sprake van een weigeringsgrond.
Het ontbreken van een afwijkingsmogelijkheid vormt een weigeringsgrond voor de
gevraagde tijdelijke omgevi ngsvergunning.

2.1 Erzijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien.
Er zijn geen mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Legalisatie is dan
ook niet aan de orde. Daarnaast is geen sprake van onevenredig handhavend optreden.

2.2 Met bestuursdwang kan de overtreding spoedig worden beëindigd.
De illegale huisvesting van buitenlandse werknemers aan de Kazernelaan 101 vraagt om
een dringende aanpak. Een last onder bestuursdwang biedt uw college de mogelijkheid om
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te kunnen ingrijpen, indien de overtreders de illegale situatie niet zelf beëindigen. Hiervoor
is met name het tijdsverloop van belang.

Het tijdsverloop van een last onder bestuursdwang is naar verwachting als volgt. Als het
voornemen op 23 mei 2018 wordt uitgereikt, kunnen hiertegen tot uiterlijk 6 juni 2018
zienswijzen worden ingediend. Naar verwachting zou het definitieve besluit in de
collegevergadering van 19 juni 2018 genomen kunnen worden. Na verzending van het
definitieve besluit begint de begunstigingstermijn van 4 weken te lopen. In het geval het
definitieve besluit op 21juni 2018 wordt verzonden, verstrijkt de begunstigingstermijn op
19 juli 201.8. Hierna dient de overtreding te zijn beëindigd. Wanneer dit niet het geval is,
kan bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de illegale huisvesting door de
gemeente wordt beëindigd.

Het tijdsverloop van een last onder dwangsom verloopt gelijk aan die van een last onder
bestuursdwang op een aantal versch¡llen na. Op het moment dat de begunstigingstermijn
is verstreken en de overtreding niet is beëindigd, verbeurt de overtreder na een aantal
weken dwangsommen. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een dwangsom van € 8.750,= P€F

week met een maximum van € 35.000,=, is de maximale dwangsom op 16 augustus 2018
bereikt. Een verbeurte clwangsom rlient op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken te zijn betaald. Gebeurt dit niet, dan zal de
invorderingsbeschikking op zijn vroegst op 27 september 2018 genomen kunnen worden.
Ook in het geval er wordt betaald, is de overtreding hiermee niet beëindigd. Op het
moment dat de maximale dwangsom is verbeurd, is de opgelegde last onder dwangsom
uitgewerkt. Indien de overtreding nog niet is beëindigd, kan dan alsnog een last onder
bestuurscjwarrg wcrrcierr opgeiegci. D¿¿ril¡j ciie¡rt 'ja¡¡ wei iret i¡eie 'oesir¡iivoi-niingstrajeci
opnieuw te worden doorlopen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen het weigeringsbesluit kan door een belanghebbende bij uw college een
bezwaarschrift worden ingediend. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Limburg een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Tegen de voornemens tot het opleggen van een last onder bestuut'sdwang kunnen de
eigenaar en huurder hun zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijzentermijn wordt
een definitief besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang genomen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm u nicatie/ pa rtici patie
De betrokkenen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het weigeringsbesluit en de
voornemens tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Overleg gevoerd met
Intern:

r Marian Arts (bclcidsadviscur, afdeling Ruimte & Economie) en
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