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Onderwerp: Vaststellen beleidsregel Wet aanpak 
woonoverlast Behandelen 

Advies 

De bijgevoegde beleidsregel art. 2:79 APV Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet vaststellen. 

Beslissingsdatum: Klik hier 1 3 SEP. 2019 
Openbaar: Ja -actief RIS: Ja Fk: 

Auteur P. Overbeek Port. Houder Commissiebehandeling Raadsbehandeling 
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Toelichting; 

Aanleiding 
Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet behelst het opnemen 
van een nieuw artikel 151d in de Gemeentewet en biedt gemeenten een extra mogelijkheid bij de 
aanpak van woonoverlast. 

Daarom ligt deze beleidsregel nu ter vaststelling voor. 

Kaders 
Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. 

Argumentatie 
Waar het gemeentebestuur voorheen in het geval van woonoverlast alleen een bestuurlijke 
waarschuwing kon geven, of kon besluiten tot uithuisplaatsing van de overlastgever, wordt met 
invoering van het nieuwe artikel 151d in de Gemeentewet aan de gemeenteraad de mogelijkheid 
gegeven om in een verordening te bepalen dat degene die een woning gebruikt geen ernstige hinder 
voor omwonenden veroorzaakt. 

De wet voorziet vervolgens in een mogelijkheid voor burgemeesters om, wanneer er sprake is van 
ernstige en herhaaldelijke hinder, specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in 
zowel huur- als koopwoningen. De gedragsaanwijzing krijgt de vorm van een last onder 
bestuursdwang of een last onder dwangsom. 

Handhaving op grond van art. 2:79 APV grijpt op verregaande wijze in op de persoonlijke levenssfeer 
van inwoners. Om die reden dient de handhaving kenbaar en voorzienbaar te zijn. Deze beleidsregel 
voorziet hier in. 

Alternatieven 
N.V.T. 

Financiën 
N.V.T. 

Communicatie 
-Na vaststelling wordt het beleid bekend gemaakt conform art. 3:42 tweede lid, Awb en gepubliceerd 
op de website www.huizen.nl: 
-Een toelichtende tekst voor op de website wordt in samenspraak met de afdeling Communicatie 
opgesteld. 

Uitvoerino en evaluatie 
5-jaarlijks en eerder indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Biilaoen 
Publicatietekst plus beleidsregel Wet aanpak woonoverlast. 

_Bestuur, burgerzaken en ondersteuning 
BestDurlijke- en algemeen juridische zaken, ^ 

P. Overbeek 
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