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Onderwerp  
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente West Betuwe.  

 

Kennisnemen van 

De op 21 september 2021 door de burgemeester vastgestelde Beleidsregels aanpak woonoverlast 

gemeente West Betuwe.  

 

Inleiding 

Met de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in de Gemeentewet (1 juli 2017) is aan u, de  

gemeenteraad, de mogelijkheid gegeven om in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) te bepalen 

dat degene die een woning gebruikt geen ernstige hinder voor omwonenden (meer) mag veroorzaken. 

Dit is gebeurd op 19 februari 2019. De burgemeester is daarom bevoegd tot het opleggen van een 

gedragsaanwijzing aan de gebruiker(s) van een woning die zich hier niet aan houdt/houden. De 

gedragsaanwijzing krijgt de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Dit 

instrument dient echter alleen gebruikt te worden wanneer alle andere reeds bestaande mogelijkheden 

(een waarschuwing, mediation/buurtbemiddeling, inzet van politie, woningcorporatie en/of 

hulpverleningsinstanties) niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Uit de dossieropbouw (zowel 

die van gemeente als politie of de woningbouwcorporatie) dient te blijken welke andere bestaande 

middelen reeds zijn ingezet. Hiermee wordt invulling gegeven aan het vereiste van subsidiariteit: 

aannemelijk moet zijn gemaakt dat het doel, het tegengaan van woonoverlast, niet op een andere wijze 

kan worden bereikt. De burgemeester heeft beleidsvrijheid in de afweging of er geen andere geschikte 

wijze is om de hinder tegen te gaan. Of deze bevoegdheid ingezet wordt, blijft uiteindelijk ter 

beoordeling aan de burgemeester. 

 

Kernboodschap 

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze Wet maakt het mogelijk dat 

de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke 

woonoverlast aan een overlastpleger een gedragsaanwijzing op te leggen. Op 19 februari 2019 is door 

de gemeenteraad besloten om deze bevoegdheid vast te leggen in de Apv onder artikel 2:79.. De 

burgemeester stelt ten aanzien van deze bevoegdheid beleidsregels vast op grond van artikel 4:81 van 

de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 
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Financiën 

De vastgestelde Beleidsregels kennen geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

In Het Kontakt West Betuwe wordt een mededeling gedaan van het besluit van de burgemeester. 

 

Vervolg 

De Beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking hiervan in het elektronische 

Gemeenteblad. 

 

Bijlage(n) 

Niet van toepassing.  

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


