Raadsplein Info/debat TaKzaal
Vergadering d.d.

27 maart 2017

Locatie

Thomas a Kempiszaal

Aanvang

19.30

Eindtijd

21.30

Voorzitter

Dhr. F. Mussche

Griffier/secretaris

Dhr. H.C. Veraart

1.a. Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Informatieronde
3. Aanpak & afspraken woonoverlast (19.35 – 21.30 uur)
Op 19 december 2016 heeft de raad op verzoek van de fracties van VVD en D66 besloten
een informatieronde te houden over het onderwerp woonoverlast. Aanleiding was een
tweetal incidenten waarbij een overlast gevende situatie in de woonomgeving escaleerde.
Het doel van de bespreking is inzicht verkrijgen in het afsprakenkader tussen onder meer
gemeente, politie en woningstichtingen over hoe om te gaan met herhaaldelijk overlast
gevende bewoners. Aan het begin van de vergadering stellen de genodigden zich voor.
Aanwezig zijn Martijn Sweitser van Deltawonen, Rob van Beek van Openbaar Belang,
Monique Boeijen van SWZ, Mariëtte Brunsveld van het Openbaar Ministerie, Kees de Kruijff
van de politie, Monique van Esterik van het Sociaal Wijkteam en Willy Visser van de
gemeente Zwolle. Verder zijn aanwezig wethouder Vedelaar (Sociaal Domein en Wonen) en
burgemeester Meijer (Openbare orde en veiligheid). Dimence (GGZ) is ook uitgenodigd,
maar er was niemand beschikbaar. Nadat de gasten zich hebben voorgesteld worden de
woordvoerders van de fracties in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Naar aanleiding
van de vragen wordt door de aanwezigen geschetst hoe wordt omgegaan met overlast
gevende situaties. Meldingen van overlast komen vaak als eerste bij de politie binnen.
Afhankelijk van de situatie worden er andere partijen bij betrokken. Men weet elkaar te
vinden en er wordt goed samengewerkt. Het is steeds maatwerk. Het aantal meldingen is
redelijk stabiel. Wel wordt een toename geconstateerd van gevallen waarbij sprake is van
mensen met een acute zorgvraag. Dit heeft te maken met langer zelfstandig wonen en
extramuralisering. De vertegenwoordigers van de woningcorporaties geven aan dat veel
zaken snel worden opgelost in samenwerking met ketenpartners en bijvoorbeeld door de
inzet van buurtbemiddeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen komt het tot escalatie. Bij
ernstige langdurige overlast gevende situaties heeft een corporatie als uiterste middel de
mogelijkheid het huurcontract te ontbinden. Dit wordt slechts zelden toegepast, omdat het
geen oplossing biedt. Het dreigen met ontruiming helpt wel eens om overlastgevers te
dwingen zorg te accepteren.
Recent is de nieuwe wet van kracht geworden die de burgemeester de mogelijkheid geeft de
overlastgever een gedragsaanwijzing te geven in de vorm van een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom. Het Openbaar Ministerie is blij met het nieuwe
instrument, omdat stevige maatregelen soms nodig zijn. Toepassing vereist wel
zorgvuldigheid en zaken moeten goed worden afgestemd met alle betrokken partijen.
Burgemeester Meijer zegt toe dat het college medio mei een voorstel aan de raad zal
aanbieden over de mogelijkheden die de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast biedt. Op basis
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van ervaringen zal bekeken worden of het zinvol is hier in Zwolle gebruik van te maken.
Indien we het instrument willen inzetten zal de raad een verordening moeten vaststellen.
Aan het eind van de bespreking blijkt dat het onderwerp voldoende is besproken. Op basis
van het toegezegde raadsvoorstel over het toepassen van de nieuwe wettelijke mogelijkheid
zal er een debat plaatsvinden over dit onderwerp.
4. Sluiting (21.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15
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