
 

 

 

 
 
 
 
AMENDEMENT Last onder bestuursdwang bij woonoverlast 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018, 
  
In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening, 
 
Overwegende dat: 

 Het voorgestelde artikel 2:49a een zorgplicht bevat gericht op het voorkomen van woonoverlast 
zoals bedoeld in Artikel 151d lid 1 van de Gemeentewet; 

 Artikel 151d lid 2 van de Gemeentewet bepaald dat de bevoegdheid tot oplegging van een last 
onder bestuursdwang wegens overtreding van deze zorgplicht wordt uitgeoefend door de 
burgemeester.  

 Artikel 151d lid 2 van de Gemeentewet tevens bepaald dat de burgemeester deze bevoegdheid 
uitoefent met inachtneming van hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is bepaald 
en slechts indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte 
wijze kan worden tegengegaan 

 In het voorgestelde artikel nog geen invulling wordt gegeven aan deze laatste bepaling ten 
aanzien van de rol van de gemeenteraad en dit wel wordt gedaan in de modelverordening van de 
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Besluit 
Artikel 2:49a te hernoemen tot Artikel 2:49a lid 1 en vervolgens een 2e en 3e lid toe te voegen 
luidende: 
 
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding 
van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder 
dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt 
beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid. 
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:  
a. geluid- of geurhinder;  
b. hinder van dieren;  
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn; 
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Frank Visser  Gertjan Hulster 
ChristenUnie  Actiepartij 

                                                 
1
 Zie: https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/lbr-17-038.pdf 
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