
EEN GOEDE BUUR IS BETER DAN EEN VERRE 
VRIEND

Advies aan de gemeente Weert omtrent de implementatie van de bevoegdheden die 
voortvloeien uit de Wet aanpak woonoverlast. 



INLEIDING 

Centrale vraag:
Welke aanbevelingen kunnen aan de gemeente Weert worden gegeven omtrent de implementatie 
van de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet aanpak woonoverlast?



INLEIDING

Deelvragen:
1.Wat zijn de huidige sluitings- en handhavingsinstrumenten die door de gemeenten 
kunnen worden ingezet tegen woonoverlast?

2. Wat houdt de Wet aanpak woonoverlast in en in welke gevallen en op welke wijze 
kunnen de gemeenten gebruikmaken van de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet 
aanpak woonoverlast? 

3. Welke huidige werkwijze hanteert de gemeente Weert bij de aanpak van woonoverlast?

4. Op welke manier bereiden de gemeenten Venlo, Helmond, Leudal en Nederweert zich 
voor op de Wet aanpak woonoverlast?



HUIDIGE JURIDISCHE OPLOSSING 

• Huidige sluitingsbevoegdheden: artikelen 174a Gemeentewet, 13b Opiumwet, 17 
Woningwet

• Overige handhavingsbevoegdheden: artikelen 1a,1b Woningwet en de APV

• Strenge toepassingsvoorwaarden  



DE WET AANPAK WOONOVERLAST

• Artikel 151d Gemeentewet
Ernstige en herhaaldelijke hinder
Redelijkerwijs geen andere wijze mogelijk (ultimum remedium)
Zorgplicht voor gebruiker

• De gemeenteraad
De raad kan bepalen binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de burgemeester 
de bevoegdheid mag gebruiken.

• De burgemeester
-Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang (bestuursrechtelijke 
gedragsaanwijzing)
-Tijdelijk huisverbod 



WOONOVERLAST EN DE GEMEENTE WEERT

• Minnelijke oplossing

• Juridische instrumenten: de Woningwet, het Bouwbesluit, APV, het bestemmingsplan, 
artikelen 174a Gemeentewet en 13b Opiumwet

• Waarschuwen, voornemen, besluiten



DE ANDERE GEMEENTEN 

• De gemeente Helmond. 
-bevoegdheid burgemeester is exact omschreven

• De gemeente Venlo
-bevoegdheid burgemeester zo ruim mogelijk geformuleerd

• Gemeenten Leudal en Nederweert
-beide gemeenten willen de wet implementeren in de APV en de gemeenten hebben de 

wens om een beleidsregel op te stellen.  



CONCLUSIES 

1. Gemeenten hebben een aantal sluitings- en handhavingsbevoegdheden.

2. Gemeente Weert maakt van enkele sluitings- en handhavingsbevoegdheden gebruik. 

3. De regelgeving waarop de huidige handhavings- en sluitingsbevoegdheden zijn gebaseerd kent 
vaak een andere achtergrond dan specifiek woonoverlast.

4. Raad dient een bepaling in de APV op te nemen.

5. Raad bepaalt binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de burgemeester gebruik kan 
maken van zijn bevoegdheden. 



AANBEVELINGEN

1. Raad implementeert de bevoegdheid in de APV.

2. De raad neemt een bepaling in de APV op waarin de gevallen van woonoverlast worden 
opgesomd die in ieder geval kunnen worden aangepakt.

3. De raad neemt een bepaling in het APV-artikel op die de burgemeester verplicht een beleidsregel 
op te stellen. 

4. De beleidsregel van Helmond kan als een goed voorbeeld fungeren. 




