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Onderwerp
Bezwaarschrift van huurder Kazernelaan 101 inzake last onder dwangsom

Voorstel
1.Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2.Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de hoogte van de dwangsom;
3.De dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 9.591,= p€F we€k met een maximum van €
38.365,=.
4.Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren.
5.De begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op uiterlijk 1 augustus 2019.
6.Het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten.
7.Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Inleiding
Op 20 december 2018 heeft uw college ingestemd met het opleggen van een last onder
dwangsom aan de huurder voor de strijdige huisvesting van arbeidsmigranten aan de
Kazernelaan 101 in Weert. Hierbij is een begunstigingstermijn tot uiterlijk 1 maart 2019
vastgesteld op verbeufte van een dwangsom van € 30.000,= per week met een maximum
van € 300.000,=. Tegen dit besluit heeft de huurder bezwaar gemaakt en een voorlopige
voorziening ingediend. Op 29 maart 2019 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan,
Op 7 mei 2019 heeft de hoorzitting bij de gemeente plaats gevonden.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het bezwaarschrift en het opheffen van de overtreding

Argumenten
1.1 De bezwaargronden zijn tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 27 december 2018 aan reclamant verzonden. Gelet hierop is
de laatste dag van de bezwaartermijn verstreken op 7 februari 2019. Het pro forma
bezwaarschrift is ontvangen op 5 februari 2019. Bij collegebesluit van 19 februari 2019 is
tot uiterlijk 6 maart 2019 de tijd gegeven om de bezwaargronden in te dienen. De
bezwaargronden zijn ontvangen op 27 februari 2019.
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1.2 Er ts voldaan aan de overige vereisten vuu¡ de utLvattkeliikheid.
Reclamant is adressant van het bestreden besluit en kan daarom als belanghebbende
worden aangemerkt. Het bezwaarschrift is voorzien van de naam en het adres van de

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is

gericht en de gronden van het bezwaar. Verder is een machtiging ingediend waaruit blijkt
dat degene die bezwaar heeft ingediend namens reclamant hietoe gemachtigd is.

2.1 De (maximale) dwangsom is onvoldoende gemotlveerd.
De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de hoogte van de (maximale) dwangsom
onvoldoende is gemotiveerd.

3.1 De (maximale) dwangsom dient te worden heroverwogen.
Voorgesteld wordt om de dwangsom per week vast te stcllen op € 9.591,= met een

maximum van € 38.365,=. De dwangsom is gerelateerd aan het financiële voordeel dat
reclamant kan verwachten bij het niet naieven van het bestemmingsplan. De maximale
dwangsom is vastgesteld ter hoogte van twee maal het geschatte financiële voordeel per
vler weken zodat er een voldoende prlkkel ultgaat om de overtreding te treëilrtligerr.

4.1 De last is duidelijk geformuleerd.
Uit de last blijkt duidelijk dat de oveftreding bestaat uit de huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101 cn dat dic huisvcsting gestaal<t moet worden
en gestaakt moet blijven om het verbeuren van dwangsommen te voorkometr. Voor zover
betoogt wordt dat er rekening moet worden gehouden met de tijdelijke huisvesting van de

15 expats, wordt verwezen naar de beslissing op het bezwaarschrift tegen de geweigerde
tijdelijke omgevingsvergunning. De conclusie van die beslissing op bezwaar is dat de
geweigerde tijdelijke omgevingsvergunning, met verbetering van de motivering, in stand
is gebleven.

4.2 De belangen zijn zorgvuldig afgewogen.
De strijdigheid met het bestemmingsplan is geen overtreding van geringe ernst. Mede
gelet op de overlast die de omwonenden ervaren, dient handhavend optreden het
algemeen belang van de naleving van het bestemmingsplan. Deze belangen dienen te
prevaleren boven het belang van reclamant bij het continueren van zijn bedrijfsvoering.
Dat het economisch belang is gediend met de huisvesting van arbeidsmigranten is geen
grond om af te zien van handhaving. Het vinden van alternatieve huisvesting komt voor
risico en rekening van reclamant.

4.3 Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden.
Aan de gedoogbeschikking kon niet het veftrouwen worden ontleend dat de situatie na 1

januari 2019 gelegaliseerd zou worden. In de gedoogbeschikking is uitdrukkelijk gewezen

op het risico dal- er ten aanzien van het nieuw vast te stellen beleid nog niets concreet is
bekendgemaakt. Nu de'Beleidsnota huisvesting arbeidsrnigranten gemeente Weeft 2018'
grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in stedelijk gebied zoals aan de

Kazernelaan 101 uitsluit, bestaat er vanaf 1 januari 2019 een grondslag voor handhavend
optreden. Reclamant had vanaf november 2018 kunnen weten dat de huisvesting van

arbeidsmigranten niet gelegaliseerd zou worden. De huisvesting van cle arheidsmigranten
aan de Kazernelaan 101 was onder het oude beleid niet toegestaan. Dat is met het nieuwe

beleid zo gebleven.

5.1 De begunstigingstermiin dient te worden heroverwogen.
De voorzieningenrechter heeft de begunstigingstermijn te kort bevonden. Het bestreden
besluit is geschorst vanaf 1 maart 2019 tot zes weken na bekendmaking van de beslissing
op bezwaar. Voorgesteld wordt om de begunstigingstermijn vast stellen op uiterlijk 1

augustus 2019. Daarbij is meegenomen dat de arbeidsmigranten - die voorafgaand het
bestreden besluit zijn gehuisvest - op 1 augustus 2019 gemiddeld een jaar zullen
verblijven. Met name de omstandigheid dat een aanzienlijk gedeelte na de oorspronkelijke
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begunstigingstermijn is gehuisvest is relevant om de begunstigingstermijn niet verder te
verlengen.

6.1 De dwangsom en de begunstigingstermijn zijn heroverwogen.
De heroverweging van de dwangsom en de begunstigingstermijn geven aanleiding om de
motivering van het bestreden besluit te verbeteren.

7.1 Het bestreden besluit kan in stand blijven.
Nu in de heroverweging is gebleken dat het bestreden besluit in stand kan blijven, bestaat
er geen grondslag voor een proceskostenvergoeding.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending
van de beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
M. Jans en M. Arts van de afdeling R&E

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Beschikking.
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