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Betreft: Schriftelijke vragen van GroenLinks inzake Bevoegdheden bestrijding woonoverlast. 
 
Geacht college, 
 
Recent kregen we informatie over de moeizame oplossing van een geval van hardnekkige en aanhoudende 
woonoverlast. Het bleek dat allerlei acties van de kant van de bewoner (aangiftes, inschakelen buurtagent, 
buurbemiddeling, die geweigerd werd, diverse gesprekken met maatschappelijk werk etc.) geen resultaat 
hadden en zelfs tot tegenacties leidden. 
De burgemeester heeft sinds 2017 een bevoegdheid als het gaat om tegengaan van herhaaldelijke en 
ernstige woonoverlast. Onze vragen gaan over de bevoegdheden en de toepassing ervan.  
 
1. Sinds 2017 kent de gemeentewet (art. 151D) de mogelijkheid om ernstige woonoverlast aan te pakken 

op grond van de APV. De burgemeester heeft hierbij een speciale bevoegdheid. Is het u bekend of dit 
ook in de APV van Maastricht geregeld is? Zo nee, waarom niet? 

2. De gemeenteraad kan regels stellen over de uitoefening van de bevoegdheid van de burgemeester. Is 
dit ook in Maastricht gebeurd? Zo nee, waarom niet? 

3. Hoe vaak heeft de burgemeester in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van deze bevoegdheid? In 
welke gevallen is dit gebeurd? 

4. Is dit gebeurd door een gedragsaanwijzing? Werd hierbij gebruik gemaakt van dwangmiddelen? Zo 
nee, waarom niet? Tot welk resultaat heeft dit in die gevallen geleid? 

5. Inmiddels is de wet geëvalueerd. 56% van de gemeenten met een verordening zijn positief over de 
uitwerking. Wat is de opvatting van de gemeente Maastricht? 

6. Een gedragsaanwijzing is pas mogelijk als buurtbemiddeling geprobeerd is en niet blijkt te werken. Wil 
de gemeente dit instrument ook toepassen als buurtbemiddeling herhaaldelijk is geweigerd? En wat als 
het gaat om woningen van een corporatie?  

7. Welke rol spelen hoogoplopende conflicten tussen buren bij het uiteindelijk inzetten van een 
gedragsaanwijzing? Is er een overzicht van aantallen gevallen en de bereikte resultaten? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlise Korsten 
GroenLinks 


