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Op grond van artikel 10a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Haarlem is de
burgemeester bevoegd tot het opleggen van verblijfsontzegging voor een bepaald gebied aan personen
die de openbare orde hebben verstoord.
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Onderwerp: Verblijfsontzeggingen
Reg. Nummer: 2011/386769

1. Inleiding
Vanwege de concentratie van veiligheidsproblemen in de binnenstad van Haarlem,
vormt de integrale, gebiedsgebonden aanpak van deze veiligheidsproblematiek in
de Haarlemse binnenstad een belangrijke prioriteit van het integraal
veiligheidsbeleid van de gemeente Haarlem. Onderdeel van dit veiligheidsbeleid is
het terugdringen van de overlast van dak- en thuislozen en de horeca-overlast die de
laatste tijd steeds hardnekkigere vormen aanneemt. Om deze problemen
daadkrachtig te kunnen aanpakken is naast preventieve en curatieve maatregelen
ook repressie noodzakelijk als sluitstuk van deze integrale gebiedsgebonden aanpak
van de veiligheidsproblemen in de Haarlemse Binnenstad.

Ondanks de inzet van repressieve maatregelen is er nog steeds een kleine groep
notoire overlastveroorzakers die met het huidige beschikbare repressieve
instrumentarium niet effectief kan worden aangepakt. Wat nog ontbreekt in de
veiligheidsaanpak voor het centrum is de mogelijkheid om notoire overlastgevers
een verblijfsontzegging op te leggen voor een bepaalde duur afhankelijk van de
ernst van de overlast die zij veroorzaken.

Verblijfsontzegging is de bevoegdheid om de overlastgever voor een bepaalde duur
de toegang tot een aangewezen gebied te ontzeggen. Deze bevoegdheid is verleend
aan de burgemeester door de gemeenteraad in de Algemene Plaatselijke
Verordening. Voor de toepassing van deze bevoegdheid zijn beleidsregels en een
aanwijsbesluit opgesteld. In het aanwijzingsbesluit wordt het centrum aangewezen
als gebied waar verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd. In de beleidsregels
wordt aangegeven op welke wijze de burgemeester gebruik maakt van deze
bevoegdheid.

Het instrument verblijfsontzegging op basis van de APV is een andere bevoegdheid
dan het gebiedsverbod dat de burgemeester kan opleggen op basis van de Wet
MBVEO. De verblijfsontzegging op basis van de APV is een instrument om een
acuut openbare ordeprobleem aan te pakken. De Wet MBVEO kan alleen worden
ingezet tegen overtreding met een herhaaldelijk karakter.

2. Kernboodschap
Teneinde de overlastproblematiek in het centrum effectief te kunnen bestrijden is
een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk. Door invoering van het instrument
verblijfsontzegging kunnen ordeverstoorders een verbod worden opgelegd voor 2, 6
of 12 weken, afhankelijk van de ernst van het feit, voor het Centrum van Haarlem.
Door de vaststelling en bekendmaking van dit verblijfsontzeggingenbeleid kan de
burgemeester éénduidig, volhardend en consequent optreden tegen notoire
ordeverstoorders.

Bij het opleggen van verblijfsontzeggingen wordt een onderscheid gemaakt tussen
lichte, middelzware en zware feiten. De duur van de verblijfsontzegging is
afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hiervoor is een feitentabel ontwikkeld,
waaraan de duur van de verblijfsontzegging is gekoppeld. In verband met
jurisprudentie over dit instrument is de duur van de verblijfsontzegging
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gemaximeerd tot 12 weken. Niet naleving van een verblijfsontzegging is een
overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

3. Consequenties
De beleidsregels voor de toepassing van het instrument ‘verblijfsontzegging’ geeft
eenduidigheid, rechtszekerheid voor belanghebbenden en dit voorkomt willekeurig
opleggen van een verblijfsontzegging aan ordeverstoorders.

4. Vervolg
Nadat de beleidsregels en het aanwijzingsbesluit zijn vastgesteld door de
burgemeester zijn beide besluiten gepubliceerd in de Stadskrant, zodat ze inwerking
konden treden. Vervolgens is de politie geïnformeerd over het besluit zodat de
politie met inachtneming van de beleidsregels en het aanwijzingsbesluit, de
verblijfsontzegging kan opleggen. In het besluit is namelijk opgenomen dat de
Districtchef van de politie gemandateerd is een verblijfsontzegging op te leggen.
Afgesproken is dat de burgemeester gecolsulteerd wordt voordat een
verblijfsontzegging daadwerkelijk wordt opgelegd.

Tegen een verblijfsontzegging kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Tevens
kan een Voorlopige Voorziening gevraagd worden bij de Bestuursrechter. In dat
geval zullen de processen-verbaal op basis waarvan de verblijfsontzegging is
opgelegd door de politie, verstrekt dienen te worden aan de gemeente ten behoeve
van het verweer in juridische procedures bij de rechter.

5. Bijlagen
1. Beleidsregels ex artikel 10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem
2. Aanwijzingsbesluit Haarlem-Centrum ex artikel 10a van de Algemene
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