Technische vragen van Florian van Hout (van de fractie VVD) over het raadsvoorstel Wet
Aanpak Woonoverlast .

1. Op pagina 4 van het RV wordt gesproken van een evaluatie van de bevoegdheden en
een eventuele aanpassing daarvan. Klopt het dat daar gaat om aanpassing van de
beleidsregels, zoals vermeld op pagina 6?
Het kan een APV wijziging betreffen (de burgemeester oefent de bevoegdheid tot
oplegging van een last onder bestuursdwang namelijk uit met inachtneming van
hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is bepaald) en / of een
wijziging van de beleidsregels.
De beleidsregels zijn t.b.v. de uitvoering van deze bevoegdheid en het doel hiervan is
om o.a. duidelijk te maken wat de aard en reikwijdte is van de in artikel 2:79 van de
APV opgenomen zorgplicht om geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden te veroorzaken, zodat burgers (beter) in staat zijn hun gedrag hierop af
te stemmen en inzichtelijk te maken in welke gevallen en onder welke voorwaarden
de burgemeester toepassing kan geven aan zijn in artikel 2:79 van de APV
opgenomen discretionaire bevoegdheid tot het geven van een gedragsaanwijzing.

2. Volgt uit de Beleidsregels dat maatregelen uit ‘overige wettelijke kaders’, meer in het
bijzonder de maatregelen onder 5.3.3, in beginsel altijd voorgaan op de inzet van de
bevoegdheden uit art. 2:79 APV?
Zie bijlage 1 (Nieuw artikel 151d in Gemeentewet) van het raadsvoorstel. Hierin staat
onder meer vermeld dat uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een
ultimum remedium.
Het instrument van de bestuursdwang (voor de goede orde, dat impliceert dat de
burgemeester ook een last onder dwangsom kan opleggen) alleen wordt ingezet als
er geen andere geschikte manier voorhanden is om de overlast aan te pakken,
waarmee wordt gedoeld op minder ingrijpende middelen (conform het
subsidiariteitsbeginsel).

3. Wat is de wettelijke grondslag voor de termijn van twee weken bij het indienen van
een zienswijze o.g.v. art. 4:8 Awb (pg. 8 Beleidsregels)?
Er bestaat geen standaardtermijn voor het indienen van een zienswijze op grond van
artikel 4:8 van de Awb. Dit is vormvrij.
Meestal wordt er een termijn van 2 weken gegeven voor een schriftelijke of
mondeling zienswijze. In een enkel geval bij spoed kan dit telefonisch gebeuren of bij
erge spoed zelfs achterwege worden gelaten.

