
GEMEENTE vVEERT

Beslissing op handhavingsverzoek gericht op huisvesting van arbeidsmigranten
aan de Julianastraat 28E in Stramproy.

Ha ndhavinosverzoek
Bij brief van 22 mei 2019 (ingekomen op 22 mei 2019) heeft mevrouw mr. D.W.C. van
Oijen, werkzaam als advocaat bij Boskamp & Willems Advocaten te Eindhoven, namens
het bestuur van de Vereniging van Eigenaars 't Kleine Verschil (VvE), gelegen aan de
Julianastraat in Stramproy, een handhavingsverzoek ingediend. Het handhavingsverzoek
is gericht op het appartement aan de Julianastraat 28E in Stramproy. Verzocht is om
handhavend op te treden tegen de kamerverhuur aan arbeidsmigranten en de overtreder
te gelasten de kamerverhuur te staken en gestaakt te houden.

Belanghebbende
Beoordeeld dient te worden of het bestuur van de VvE belanghebbende is in de zin van
artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Alleen in dat geval kan
het handhavingsverzoek als een aanvraag en de beoordeling hiervan als een besluit
worden aangemerkt. Artikel 1:3, derde lid van de Awb verstaat onder een aanvraag: een
verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen.

In verband met het bovenstaande is de advocaat bij brief van 28 mei 2019 verzocht om
gegevens te overleggen waaruit blijkt dat haar cliënt gemachtigd is om namens de VvE
het handhavingsverzoek in te dienen. Bij brief van 5 juli 2019 (ingekomen per faxbericht
op dezelfde dag en per post op 9 juli 2019) heeft de advocaat een machtiging gestuurd.
Hieruit blukt dat er op 24 juni 2019 een vergadering is gehouden van de VvE waarbij de
meerderheid het bestuur heeft gemachtigd ten behoeve van het handhavingsverzoek.
Gelet hierop merkt het college het bestuur van de VvE aan als belanghebbende bij de
beslissing op het handhavingsverzoek.

Verlooo van de zaak
Op 7 en 21 juni en 5 juli 2019 hebben op het Stadhuis gesprekken plaats gevonden met
de heer H.G.M.M. van Helmond, de vader van de eigenaar van het appartement. Gebleken
is dat het appartement vanaf juli 2018 wordt gebruikt voor de huisvesting van drie Poolse
dames, arbeidsmigranten. Het appartement wordt verhuurd aan TMF Jobs B.V. Er is geen
sprake van één huishouden. Gelet hierop is erop gewezen dat een omgevingsvergunning
dient te worden aangevraagd.

Een Poolse dame staat vanaf 28 juni 2019 ingeschreven in de Basisregistratie personen op
het adres aan de Julianastraat 28E in Stramproy.De andere twee Poolse dames staan
vanaf 29 juli 2019 ingeschreven.

Op 25 juli 2019 heeft een toezichthouder van de gemeente Weert de situatie ter plekke
bezocht. Hierbij is geconstateerd dat het appartement in gebruik is door drie
arbeidsm igranten.

De beoordeling van het handhavingsverzoek
Het relevante wettelijk kader luidt als volgt.

A¡tikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een project u¡t te voeren,
voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Op 19 december 2018 is de 'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert
2018'vastgesteld (www.weert.nl/arbeidsmigranten). Hierin is bepaald dat de huisvesting



van arbeidsmigranten in een reguliere woning mag plaatsvinden mits het om maximaal 5
personen gaat en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het geldende planologisch regime luidt als volgt.

Het perceel kadastraal bekend als gemeente Stramproy, sectie D, nummers 5590 en
5601, plaatselijk bekend als lulianastraat 28E in Stramproy, valt binnen de bestemming
'Wonen' van het geldende bestemmingsplan "Altweerterheide, Laar, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy". Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 28 juni 2018 en in
werking getreden op 17 augustus 2018.

Het (laten) gebruiken van de woning als kamerverhuur is in strijd met aftikel 77.5.t,
onder g van het geldende bestemmingsplan, omdat kamerverhuur alleen is toegestaan ter
plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur'. De Julianastraat 28E is niet specifiek
aangeduid voor kamerverhuur. Dit betekent dat de woning uitsluitend door één
huishouden mag worden bewoond.

De overwegingen zijn als volgt.

Op grond van de bestemming 'Wonen'van het geldende bestemmingsplan is het alleen
mogelijk om het appaftement voor kamerverhuur te (laten) gebruiken mits de aanduiding
'kamerverhuur' van toepassing is. Deze aanduiding is niet van toepassing. Het
appartement mag dan uitsluitend door één huishouden bewoond worden. De drie
arbeidsmigranten vormen niet één huishouden. Daarom is sprake van kamerverhuur. De
huisvesting van de drie arbeidsmigranten leveft een overtreding op van artikel 2.1, eerste
lid, onder c van de Wabo juncto atikel t7.5.L, onder g van het geldende
bestemmingsplan op.

Op grond van jurisprudentie is het college gelet op het algemeen belang dat gediend is
met handhaving verplicht om in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift
gebruik te maken van haar bevoegdheid om handhavend op te treden. Uitzonderingen
hierop zijn het bestaan van een concreet zicht op legalisatie of de situatie dat handhavend
optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van
handhavend optreden moet worden afgezien.

Op 26 juli 2019 heeft de heer T.J.E. van Helmond, eigenaar van het appaftement aan de
Julianastraat 28E in Stramproy, een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
voor de huisvesting van drie arbeidsmigranten in de woning aan de Julianastraat 28E in

Stramproy. De aanvraag voldoet aan de twee hoofdcriteria uit het beleid. Ten eerste is
voldaan aan de voorwaarde dat maximaal 10o/o van de woningen in het postcodegebied
gebruikt mag worden voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Ten tweede is er sprake
van voldoende parkeergelegenheid. Dit betekent dat de situatie vergunbaar is. Gelet
hierop is sprake van een concreet zicht op legalisatie. Het college ziet dan ook geen reden
om handhavend op te treden en wijst het handhavingsverzoek af.

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op voorafgaande overwegingen, om het
handhavingsverzoek af te wijzen.
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