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 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

1. in te stemmen met het afwegingskader zoals verwoord in het Plan van 

Aanpak Oneigenlijk gebruik gemeentegrond.(bijlage A). 

2. de lasten van het besluit bedragen ca. € 220.000 per jaar over een 

periode van 10 jaar, in het totaal ca. € 2.200.000. Het college stelt de 

raad voor deze ten laste van de algemene middelen te brengen waarbij 

de voortzetting na 2017 jaarlijks wordt afgewogen tegen de financiële 

consequenties.  

3. de eventuele baten uit de legalisatie (verhuur/verkoop) van illegaal in 

gebruik genomen gemeentegrond toe te voegen aan de reserve 

vastgoed. De op deze wijze gereserveerde baten zijn bestemd voor de 

dekking van de kosten bestrijding oneigenlijk gebruik gemeentegrond 

in de daarop volgende jaren. 

4. te besluiten om de APV conform bijlage B te wijzigen 

5. het plan van aanpak aan bewoners in het algemeen, wijkraden en pers 

bekend te maken.   
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Bestuurlijke context  

De gemeente dient op grond van de Gemeentewet zorg te dragen voor haar 

eigendommen. Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond is in strijd met de 

redelijkheid en billijkheid. Het draagt bij aan rechtsongelijkheid tussen 

bewoners en het kan de ontwikkeling van de publieke ruimte in de weg 

zitten. Het is dus onwenselijk voor de gemeente én voor bewoners. 

  

 

Portefeuillehouder:  

Schneiders, B.B. 

 

Collegebesluit 

Het college stelt de Raad voor: 

1. in te stemmen met het afwegingskader zoals verwoord in het Plan van 

Aanpak Oneigenlijk gebruik gemeentegrond.(bijlage A). 

2. de lasten van het besluit bedragen ca. € 220.000 per jaar over een 

periode van 10 jaar, in het totaal ca. € 2.200.000. Het college stelt de 

raad voor deze ten laste van de algemene middelen te brengen waarbij 

de voortzetting na 2017 jaarlijks wordt afgewogen tegen de financiële 

consequenties.  
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3. de eventuele baten uit de legalisatie (verhuur/verkoop) van illegaal in 

gebruik genomen gemeentegrond toe te voegen aan de reserve 

vastgoed. De op deze wijze gereserveerde baten zijn bestemd voor de 

dekking van de kosten bestrijding oneigenlijk gebruik gemeentegrond 

in de daarop volgende jaren. 

4. te besluiten om de APV conform bijlage B te wijzigen 

5. het plan van aanpak aan bewoners in het algemeen, wijkraden en pers 

bekend te maken.  

 
 

 


