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Motie APV en kaders uitwerking beleid 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 27 februari 2020 

;emeenteraad, gehoord de beraadslaging: 

1. Dat de Wet aanpak woonoverlast de gemeenteraad middels de APV aan de burgemeester 
de bevoegdheid toe kan kennen gedragsaanwijzingen op te leggen; 

2. Dit de oorzaken achter het probleem bij woonoverlast, met name in kwetsbare 
woongebieden, niet wegneemt; 

3. Dat er via de Rotterdamwet voor gekozen kan worden huisvestingsvergunningen te 
weigeren danwel geen positieve woonverklaring kan worden afgegeven; 

4. Dat in de APV een exploitatievergunning en Bibob screening voor ondernemingen en 
personen betrokken bij kamerverhuur kan worden verplicht; 

1. Dat de huidige APV de burgemeester nog onvoldoende handvatten biedt om, met name 
kwetsbare woongebieden/ woongebieden waar kwetsbare groepen wonen, te 
beschermen tegen overlast en ondermijnende activiteiten. 

1. Nader beleid uit te werken om woonoverlast en ondermijnende activiteiten, met name i 
kwetsbare woongebieden/ woongebieden waar kwetsbare groepen wonen, tegen te 
gaan; 

2. Te onderzoeken of de Rotterdam-wet in onze kwetsbare woongebieden toegepast kan 
worden en op te nemen; 

3. Een exploitatievergunning en Bibob screening voor ondernemingen en personen 
betrokken bij kamerverhuur te verplichten; 

4. De uitwerking van bovenstaand beleid terug te laten keren in bepalingen van de APV; 
5. De raad vóór 1 oktober 2020 over de voortgang te informeren. 

n gaat over tot de orde van de dag. 
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van der Burg Albert oss Mieke Bos _~ 

~t de harmonisatie van de APV kennen we het gemeentebestuur een aantal handvatten toe voor de 

ndhaving van de openbare orde. 

nuit zorgen over de huisvesting van met name kwetsbare groepen in onze gemeente en de 

'nemende (ervaren) woonoverlast is de vaststelling van een nieuw APV het moment om te kijken 

we de zorgen om kunnen zetten in daden. Daartoe kijken we naar het geven van meer 

voegdheden aan de burgemeester als het gaat om het weren van criminelen/ ondermijnende 

tiviteiten in kwetsbare gebieden en een strakkere aanpak van kamerverhuur door middel van 

~loitatievergunning en bibob-toets. 

et de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast in 2017 kan de gemeenteraad ervoor 

ezen de burgemeester middels de APV de bevoegdheid toe te kennen om gedragsaanwijzingen op 

leggen. In deze APV vinden we die ook terug in artikel 2:79. 

j realiseren ons dat dit de oorzaken achter het probleem niet wegneemt. Het recent 

publiceerde Aedes-onderzoek over de achterstandswijken onderschrijft dat. 

wanneer situaties escaleren lijkt het ons goed meer mogelijkheden tot ingrijpen ter 

~ikking te hebben. 

het gaat om achterstandswijken, dan maken wij ons zorgen over het effect van de instroom van 

etsbare bewoners op leefbaarheid in wijken. Om te voorkomen dat die kwetsbare groep een 

~kkelijke prooi wordt voor mensen die ondermijnende activiteiten ontplooien, is er de zogenaamde 

tterdam-wet. Deze heeft ook een relatie met de wet aanpak woonoverlast. Als gemeenteraad kan 

voor gekozen worden in de APV op te nemen 

huisvestingsvergunningen worden geweigerd wanneer neer een woningzoekende niet beschikt 

een Verklaring Omtrent het Gedrag óf geen positieve woonverklaring kan overleggen. 

Kwetsbare groepen komen vaak in kamerverhuur terecht. Om meer grip te krijgen op deze tak, 

stellen wij voor een exploitatievergunning in de APV verplicht te stellen met daaraan een 

uitgebreide screening in het kader van de Wet Bibob gekoppeld. Op die manier willen we de 

integriteit van de ondernemingen en personen die bij kamerverhuur betrokken zijn zo goed mogelijk 

garanderen. 
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1 Aedes rapport: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-

leefbaarheid/leefbaarheid /aedes-achterstandswijken-terug-in-nederland. html 

2 Informatie Rotterdam-wet: https://www.tomlow-
advocaten. nt/woningcorporaties/nieuwe-mo~eliikheden-aanpak-woonoverlast/ 

3 Voorbeeld APV Kamerverhuur: 

https: / /www. rheden. nl/Ondernemers_en_vereniQinQen/Ver~unnin~en/ Exploitatiever~unninQ_voor_ 
kamarvarhi u ir 

overgenomen 

De motie is aangeno  men 

verworpen 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Adriaan Hi 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier ~ 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


