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1. INLEIDING 
 
Mensen kunnen om verschillende redenen zichzelf en hun woonomgeving 
ernstig vervuilen. Vereenzaming (vooral bij ouderen), maar ook psychische en 
lichamelijke achteruitgang, dementie, een verstandelijke beperking, 
psychiatrische aandoeningen, extreme dierenliefde, verzamelwoede of 
verslaving kunnen hieraan ten grondslag liggen.  
 
Naast de ernstige vervuiling in een woning is de ervaring van de afgelopen 
jaren dat de bouwkundige staat van de woning ook een grootte rol speelt in 
het vervolgtraject. Tijdens een controle of bij het opruimen en schoonmaken 
van de woning komen ondeugdelijke elektra, klusgedrag, het niet 
onderhouden van gaskachels (elektrische installaties), verrotte bouwkundige 
onderdelen van de woning aan het licht. Het risico op het uitbreken van brand 
is groot. 
 
Om dit probleem efficiënt en effectief aan te pakken is een structurele 
aanpak nodig. Dit protocol legt de samenwerking en de rolverdeling vast en 
geeft aanknopingspunten voor de manier van optreden. 
 
2. DEFINIËRING  
 
We spreken van een hygiënisch woonprobleem wanneer vervuiling van een 
gebouw, woning of terrein veroorzaakt wordt door het gedrag van een of 
meerdere bewoners en leidt tot stankoverlast, overlast van ongedierte en/of 
gevaar voor de volksgezondheid of brand. 
 
3. ZORG- EN/OF VERVUILINGSTRAJECT 
 
De aanpak van hygiënische woonproblemen is lastig. Het kan moeilijk zijn om 
de betrokkene(n) te doen in zien dat er sprake is van een probleem waarvoor 
een oplossing nodig is. 
 
3.1 Zorgtraject: 
Is er een hygiënisch woonprobleem geconstateerd, dan zal door het volgen 
van een zorg- en hulpverleningstraject eerst worden geprobeerd om tot een 
verbetering te komen. De intentie is om in overleg met de betrokkene(n) de 
vervuiling op vrijwillige basis aan te pakken. In de meeste gevallen lukt dit 
ook. 
 
Bij lichte vervuilingen is het niet mogelijk een ruiming af te dwingen. Uit 
preventief oogpunt is het wel belangrijk om de lichte vervuilingen niet te 
laten escaleren tot ernstige vervuilingen. Om die reden vallen lichte 
vervuilingen binnen de aanpak van hygiënische woonproblemen, waarbij het 
bieden van zorg prioriteit heeft. De regie bij de aanpak van lichte 
vervuilingen ligt bij de zorgkant. Regie: GGD met ketenpartner  
 
3.2 Vervuilingstraject: 
Het vervuilingstraject komt in beeld als: 

 Het niet lukt om iemand te bewegen om zelf of met hulp een einde te 
maken aan een ernstige onhygiënische toestand van de woning en/of 
tuin;  

 er sprake is van een risicovolle acute situatie. 
 
Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente  
verbeteringen van een hygiënisch woonprobleem worden afgedwongen. Dit 
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kan door middel van het aanschrijven en mogelijk toepassen van een last 
onder bestuursdwang of dwangsom. De sector Zorg, Hulpverlening en Sport 
(ZHS) is beleidsverantwoordelijke. 
 
4. WETTELIJK KADER 
 
Relevante wetgeving voor de gemeente is: 

 Algemene Plaatselijke Verordening 

 Bouwbesluit (hoofdstuk 7) 

 Algemene wet bestuursrecht 

 Gemeentewet 

 Algemene Wet op het Binnentreden 

 Woningwet 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
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5. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATIES 
 
Verschillende organisaties en/of afdelingen hebben een belangrijke rol in de 
aanpak van hygiënische woonproblemen. Hun taken en verantwoordelijkheden 
zijn hieronder opgenomen.   
 

Organisatie Taak 

GGD /OGGz  De verantwoordelijkheid en coördinatie van het 
zorg- en hulpverleningstraject ligt in eerste instantie 
bij de GGD/OGGz (in het vervolg GGD). De GGD stelt 
bij een melding van de hygiënische woonproblemen 
een eerste onderzoek in en biedt als dit nodig is de 
eerste zorg. De GGD kan geen maatregelen 
afdwingen maar heeft alleen een adviserende, een 
preventieve en signalerende rol. Afhankelijk van de 
problematiek kunnen andere zorginstanties worden 
ingeschakeld.  

Meldpunt Overlast 
Leeuwarden (MOL) 

Het MOL krijgt meldingen binnen en stelt in overleg 
met de GGD een onderzoek in.   

Toezicht en 
handhaving 

Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie en 
uitvoering van het vervuilingstraject. Regierol in 
uitvoering vervuilingstraject bij bestuurlijk 
ingrijpen.   

Sector Zorg, 
Hulpverlening en 
Sport (ZHS) 

Beleidsverantwoordelijke, controleren vervolg 
hulpverlening 

Juridische en 
Veiligheidszaken 

Monitoren veiligheid, in gezamenlijkheid met het 
MOL, in de omgeving. Zo nodig worden er 
(juridische) maatregelen getroffen 

Burgemeester De burgemeester kan, wanneer een persoon een 
direct gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, 
een inbewaringstelling afgeven.  

College van B&W Handhaven op grond van het Bouwbesluit, 
Woningwet 

Politie Heeft een signaleringsfunctie, is handhaver van de 
openbare orde en kan bij gevaarlijke situaties of bij 
de handhaving een rol spelen. 

Woningcorporaties Verhuurder kan, wanneer het een huurwoning 
betreft, op grond van het huurcontract een 
hygiënisch woonprobleem aanpakken  

Familie, buren en 
vrienden e.a. 

Hebben een signaleringsfunctie en kunnen een rol 
spelen bij het leggen van contact.  

Justitie Rechter kan middels een rechtelijke machtiging  
(RM) tot een gedwongen opname (BOPZ), 
reclassering e.d. besluiten.1 

 
GGD 
De verantwoordelijkheid voor en de coördinatie van het zorgtraject ligt in 
eerste instantie bij de GGD. De GGD vervult hierbij onder andere een 
vangnetfunctie. 

                                                           
1
 In plaats van deze wet komen er, als het parlement instemt, twee afzonderlijke 

regelingen. Namelijk de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor psychiatrische 

patiënten en  Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke handicap of 

dementie. 
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6. VERVUILD? JA OF NEE 
Er spelen een aantal aspecten bij de beoordeling of een woning vervuild is en 
of er maatregelen gewenst of noodzakelijk zijn. De aspecten zijn: 
1. Een woning is vuil als er niet regelmatig wordt schoongemaakt 

Dat klinkt simpel maar het betreft wel een belangrijk ijkpunt. Bij het 
nalaten van schoonmaakwerkzaamheden ontstaan vieze ramen, vies 
sanitair, spinnenwebben, lagen huisstof en vette aanslag in de ruimte 
waar het eten wordt bereid. De mate van vervuiling hangt direct samen 
met de tijdsduur. Voor de kenner is redelijk goed in te schatten of in en 
woning een periode van weken, maanden of zelfs een aantal jaren het 
schoonmaken achterwege is gebleven. 
 

2. De aanwezigheid van afval 
We maken hierbij onderscheid tussen organisch en niet-organisch afval. 
Organisch afval betreft alle zaken die kunnen ontbinden zoals 
etenswaren, planten en fecaliën van mens en dier of dode dieren 
(lijklucht). Inherent aan ontbindings- en rottingsprocessen is stank. Dit 
kan een potentieel risico vormen voor de gezondheid. 
 
Onder niet-organisch afval valt alles dat niet aan rotting onderhevig is. 
Kleding, boeken, meubelen, tassen, beddengoed etc.. Het gaat hier vaak 
om de aanwezigheid van grote hoeveelheid spullen die kapot zijn, 
onbruikbaar zijn of goederen die geen enkele marktwaarde 
vertegenwoordigen. Opslag van afval kan ontstaan doordat een bewoner 
om welke reden dan ook, niet in staat is om zijn huisvuil af te voeren. 
Een andere oorzaak is het naar binnen halen van huisvuil van derden. Er 
wordt in die gevallen  huisvuil verzameld, een omgekeerde wereld dus. 

 
3. De aanwezigheid van ongedierte 

Als regel komt ongedierte af op voedsel. Daar waar niets te halen valt, 
zal men als regel geen of weinig ongedierte treffen. Uitzonderingen 
daargelaten. Bij woningvervuiling komen we een groot scala aan 
ongedierte tegen. Vlooien, spinnen, vliegen, kakkerlakken, muizen, 
ratten, wandluis, tapijtkever e.d. Voor determinatie moet gebruik 
worden gemaakt van de ongediertebestrijding. Bestrijden van ongedierte 
is een vakwerk. Ondeskundige verwijdering kan leiden tot herhaling of 
verergering van het probleem. 
 

4. Stank is ook een belangrijke graadmeter voor de mate van vervuiling 
Zoals eerder gezegd komt stank vrij bij een rottingsproces. Veel 
stankklachten worden ook veroorzaakt door huisdieren die niet op de 
juiste wijze worden verzorgd. Het is helaas geen uitzondering dat de 
stank van urine en ontlasting van dieren bij de buren waarneembaar is. 
Er zijn extreme gevallen bekend  waarbij de urine zelfs door het plafond 
druppelt. Grote aantallen huisdieren, zoals katten, honden en konijnen, 
leidt in de praktijk bijna altijd tot stankklachten.  
 

5. Overlast door stank of ongedierte 
Dit komt door langdurige, ernstige woningvervuiling. Soms kan vervuiling 
jaren bestaan zonder dat de buren er iets van merken. Als er overlast 
ontstaat, dan heb je als regel te maken met een vervuiling die al lange 
tijd gaande is.  
 

 
Om de beoordeling van de mate van woningvervuiling verder te specificeren, 
kan per ruimte in de woning op de eerder genoemde aspecten worden 
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gescoord. Dan ontstaat een optelsom dat een objectief beeld van de ernst van 
de vervuiling weergeeft. Bovendien kan in de score worden aangegeven in 
welke ruimte van de woning welke maatregelen genomen moeten worden. 
Dit impliceert dat als bij een melder de bovengenoemde aspecten worden 
uitgevraagd, een redelijk objectief beeld ontstaat over de ernst van de 
vervuiling.  

 
7. SCENARIO’S 
 
In hoofdlijnen zijn er vier scenario’s mogelijk: 
 
7.1 Scenario 0: geen acuut gevaar – wel achterstand  
 
In dit scenario is het probleem dat de woonsituatie van de bewoner(s) 
dusdanig is dat er een achterstand is in het huishouden. Er is dus nog geen 
sprake van een grote hoeveelheid spullen die in de woning worden 
opgeslagen. Hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld de Thuiszorg, kunnen in 
dit stadium (nog) geen hulp bij schoonwerkzaamheden inzetten. De 
hulpverlenende instanties stimuleren de bewoner(s) om de woning zelf schoon 
te maken. Hij/zij kan, met schriftelijke instemming, van de bewoner(s) 
opdracht geven aan een schoonmaakbedrijf. De kosten komen voor rekening 
van de bewoner(s). De woning wordt eenmalig schoongemaakt. Er wordt dan 
wel een vervolgtraject van begeleiding en hulpverlening ingezet. 
 
7.2 Scenario 1: 
Geen acuut gevaar – wel hinder, risico of onwenselijke situatie. 
 
In dit scenario wordt de bewoner(s) gestimuleerd om de woning op te ruimen 
en schoon te maken. Dit kan de bewoner(s) zelf doen of hij/zij geeft de 
opdracht aan een schoonmaakbedrijf. De kosten komen voor rekening van de 
bewoner(s). Als er op dat moment of in de toekomst zorg nodig is dan initieert 
het sociaal wijkteam, eventueel in overleg met de GGD en afhankelijk van de 
cliënt, de zorgaanvraag. Afhankelijk van de financiële situatie van de 
bewoner(s) kan de gemeente bijdragen in de kosten van de schoonmaak en 
ruiming. 
 
In de gesprekken met de bewoner(s) wordt duidelijk aangegeven binnen welke 
termijn de woning (vrijwillig) opgeruimd en schoongemaakt moet zijn. Deze 
termijn is afhankelijk van de ernst van de situatie en zal per situatie 
beoordeeld worden. De nagestreefde maximumduur van deze fase is drie 
maanden.  
 
In scenario 1 zal niet altijd sprake zijn van het concreet onderbouwen van 
overtredingen. Dat is ook niet nodig zolang er sprake is van vrijwilligheid. Als 
de zes maandentermijn is verstreken of wanneer vast staat dat de bewoner(s) 
niet bereid is (zijn) tot medewerking komt scenario 2 in beeld. 
 
7.3 Scenario 2: 
Geen acuut gevaar – wel hinder of risico – overtreding van de regelgeving 
– geen vrijwillige opruiming.  
 
Waarschuwingsbrief 
Wanneer een bewoner(s) niet opruimt en schoonmaakt, beoordeelt het team 
T&H of toepassing van bestuursdwang of dwangsom mogelijk en noodzakelijk 
is. Bestuursrechtelijk ingrijpen kan alleen als er voldoende feiten zijn, die een 
overtreding van wet- en regelgeving kunnen onderbouwen. Dit kan op basis 
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van het Bouwbesluit (hoofdstuk 7) en de Woningwet (artikel 1a). Het advies 
(beoordeling volksgezondheid) van de GGD medewerker wordt hierin 
meegenomen. Vervolgens wordt er een waarschuwingsbrief verzonden. Daarin 
wordt dringend verzocht alsnog zelf een ruiming in gang te zetten of hulp 
hierbij te accepteren. In deze brief wordt een redelijk termijn gegeven. De 
waarschuwingsbrief wordt alleen verzonden als daar nog enig effect van 
verwacht kan worden. Als direct duidelijk is dat een waarschuwingsbrief niet 
het gewenst effect heeft dan kan deze stap worden overgeslagen. Het 
vervolgtraject kan zijn bij voortdurende weigering; een gedwongen ruiming 
en/of schoonmaak. Er wordt duidelijk op gewezen dat daar kosten aan zijn 
verbonden en dat de bewoner(s) dan spullen kan kwijtraken die voor hem 
en/of haar waardevol zijn. Voor een verzamelaar zullen dit bijna alle spullen 
zijn.  
 
7.4 Scenario 3:  
Acuut gevaar  aanschrijven met korte begunstigingstermijn of, bij een 
levensbedreigende situatie direct bestuursdwang uitoefenen 
Bij grote urgentie worden de waarschuwingsbrief en het voornemen 
overgeslagen. In dit soort gevallen ligt bestuursdwang op basis van het 
Bouwbesluit (hoofdstuk 7) en de Woningwet (artikel 1a) meer voor de hand 
dan een dwangsom. Er wordt een korte termijn gehanteerd. In het uiterste 
geval wordt geen termijn gegeven en kan het besluit tot bestuursdwang 
achteraf op papier worden gezet. Hierdoor kan direct worden overgegaan tot 
handelen. Een goede onderbouwing met zwaarwegende feiten is essentieel! 
Het verzamelen van de feiten en adviezen, de daadwerkelijke dossieropbouw, 
ligt bij het MOL.  Team T&H is verantwoordelijk voor procedure (o.a. controle 
in samenwerking met de GGD, waarschuwingsbrief, toepassen van 
bestuursdwang/dwangsom)  
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8. PROCEDURELE STAPPEN UITGELICHT 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste stappen besproken. Een verdere 
praktische uitwerking is beschreven in het stroomschema (zie bijlage). 
  
8.1 Melding en registratie 
Hygiënische woonproblemen kunnen bij verschillende instanties aan het licht 
komen. Denk bijvoorbeeld aan de politie, Stadstoezicht, Thuiszorg, 
woningcorporaties, en het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL). Aanmelding 
kan ook vanuit een Sociaal wijkteam plaatsvinden.  
 
Alle situaties waarbij (vermoedelijk) sprake is van een hygiënisch 
woonprobleem wordt aangemeld bij het MOL.  
 
8.2 Dossiervorming 
Voor elk hygiënische woonprobleem wordt een dossier aangelegd. Het MOL 
zorgt voor de registratie van de melding(en) en de voortgang. Dit geldt ook 
voor de woningen van de woningcorporaties.  
 
Om het dossier van objectieve informatie te voorzien is het belangrijk dat in 
beeld wordt gebracht hoe de situatie is. Bijvoorbeeld: 

 Zijn er meerdere meldingen binnengekomen? 

 Is deze situatie bekend bij andere instanties? 

 Zijn er hulpverleningsinstanties betrokken?  

 Waaruit bestaat de overlast en zorg? 

 Wat is de aard van de vervuiling? 
 
Elke betrokken instanties informeert de coördinerende partij, de GGD, over 
de meldingen die zijn binnengekomen en eventueel welke stappen 
ondernomen zijn. 
 
8.3 Inspectie van de woning met of zonder machtiging tot binnentreden 
Als uit de informatie van de verschillende instellingen niet duidelijk naar 
voren komt hoe ernstig de situatie is moet de woning geïnspecteerd worden. 
Het inspecteren van de woning vormt een belangrijk onderdeel in het dossier. 
 
Tijdens het inspecteren van de woning wordt gelet op de mate van vervuiling 
en de daarmee samenhangende (brand) veiligheidsrisico’s. De regierol voor 
wat betreft de beoordeling van de mate van vervuiling en individuele (volks) 
gezondheid ligt bij de GGD. De technische beoordeling (staat van de woning) 
en de beoordeling brandveiligheid wordt gedaan door een woonconsulent van 
de woningcorporatie of team T&H van de gemeente. De wettelijke aanpak 
vindt voornamelijk plaats op grond van de Woningwet en Bouwbesluit (artikel 
2.6 – constructief, art. 7.10 – brandontwikkeling, art. 7.16 veilig vluchten bij 
brand en art. 7.22 – overige bepaling veilig en gezond gebruik). 
 
Als het niet lukt om toegang te krijgen tot de woning omdat de bewoner 
niemand wil binnenlaten dan wordt dit gemeld inclusief rapport bij het team 
T&H van de gemeente. In het rapport staat onder andere: 

 Het aantal pogingen die zijn ondernomen om binnen te komen; 
De GGD brengt maximaal twee keer onaangekondigd een bezoek. Lukt 
het niet om contact te krijgen met de bewoner dat volgt een 
aangekondigd bezoek.  

 Als die bekend is de reden van weigering en; 

 Voor zover bekend de indicaties die zicht geven op de ernst van de 
situatie.  
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Het team T&H beoordeelt of er voldoende gronden zijn om een machtiging tot 
binnentreden af te geven. De bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging 
tot binnentreden is een bevoegdheid van de burgemeester.  
Het team T&H zal in deze gevallen altijd aanwezig zijn bij de inspectie van de 
woning en is eindverantwoordelijk voor de rapportage. De rapportage wordt in 
samenwerking met deelnemende instanties opgesteld.  
 
Ook voor het binnentreden van een woning voor het toepassen van 
bestuursdwang is toestemming van de bewoner(s) vereist.  
 
Alleen in dringende spoedeisende situaties is een machtiging niet vereist. 
(artikel 3, lid 2 en artikel 7 van de Algemene Wet op het Binnentreden)  
Het gaat hierbij om situaties waarbij onmiddellijk in een woning moet worden 
binnengetreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig of onmiddellijk 
gevaar voor de veiligheid van personen of goederen. 
 
8.4 Verschil van mening 
Machtiging tot binnentreden 
In een aantal gevallen wordt de GGD niet vrijwillig binnengelaten. De GGD 
moet aantonen of er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 
veiligheid van personen of goederen, ook voor het aanvragen van een 
machtiging tot binnentreden. In de praktijk is het lastig om het ernstig en 
onmiddellijk gevaar aan te kunnen tonen. In eerste instantie is en blijft van 
belang om contact te krijgen en te houden met de betrokkene zodat de GGD 
uiteindelijk op vrijwillige basis wordt binnengelaten. Soms vergt dit een lange 
adem. Lukt dit niet dan moet de burgemeester op basis van de beschikbare 
informatie en (eventuele) onveiligheidsgevoelens in de omgeving een besluit 
nemen of er een machtiging afgegeven worden of niet. Team T&H stelt het 
advies op.     
 
8.5 De adviezen van de betrokken professionele partijen staan haaks op 
elkaar  
In de praktijk komt het voor dat de GGD aangeeft dat er sprake is dat de 
gezondheid van de bewoner(s) en omgeving in gevaar is of komt. Er wordt dan 
geadviseerd om op te ruimen. Team T&H beoordeelt op basis van het 
Bouwbesluit en hebben geen onveiligheden waargenomen. Hierdoor ontstaat 
er soms een gebrek aan consensus tussen de GGD en team T&H en eventueel 
andere partijen over de aanpak van een hygiënisch woonprobleem op 
casusniveau.  
 
Komen de deelnemende partijen niet tot een consensus, dan kaart de 
betreffende GGD medewerker dit aan bij de beleidsadviseur van de sector 
Zorg, Hulp en Sport. Deze zorgt dat er een overleg tussen betrokken partijen 
plaatsvindt. 
 
Bij een voortdurend verschil van mening, en afhankelijk van de bevoegdheid  
adviseert de beleidsadviseur van de sector ZHS de portefeuillehouder Welzijn 
en Zorg en de portefeuillehouder Veiligheid. Dit in overleg met de 
beleidsadviseur Veiligheid.   
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8.6 Het verbeteren van de situatie. 
Vanuit de gegevens in het dossier en de inspectie kan er inschatting worden 
gemaakt van de ontstane situatie en welke hulp, eventueel met dwang en 
drang, geboden kan worden. Een hygiënisch woonprobleem kan vaak niet 
onlosmakelijke worden gezien met problemen op bijvoorbeeld het gebied van 
financiën of psychische en/of lichamelijke gesteldheid.  
 
In de situaties waarbij sprake is van complexe meervoudige sociale 
problematiek is afstemming en coördinatie nodig. In ‘deze’ gevallen wordt de 
casus ingebracht in het Sociaal wijkteam. Dit team is verantwoordelijk voor 
het regelen van structurele zorg als vervolg op de zorg die de GGD vanuit de 
vangnetfunctie verleent c.q. heeft verleend. Als het noodzakelijk is, neemt 
de coördinator van het sociaal wijkteam het voortouw in het organiseren van 
een maatwerkoverleg. In voorkomende gevallen neemt de GGD het initiatief. 
Dit is met name in de beginfase als de GGD nog een duidelijke rol heeft vanuit 
de vangnetfunctie. Als de problematiek zo hoog is opgelopen dat de veiligheid 
van de persoon of omgeving in het geding is, moet het wijkteam ervoor kiezen 
om de regie bijvoorbeeld bij het Veiligheidshuis of specialisten te beleggen. 
Wel altijd met de intentie om weer af te schalen als dat mogelijk is, zodat de 
regie weer terug komt bij het wijkteam en de GGD. 
 
Als er geen sprake is van een zorg- en/of hulpverleningsaanbod wordt de 
cliënt doorverwezen of in contact gebracht met de juiste hulp- en 
zorginstantie(s). De GGD behandelt niet zelf maar zorgt voor een overdracht 
op termijn aan het Sociaal wijkteam. De instelling, die vervolgens in 
hoofdzaak de continue zorg en hulpverlening uitvoert, heeft een 
signaleringsfunctie in relatie tot vervuiling. Gaat het weer mis dan moet deze 
instelling de GGD medewerker hiervan op de hoogte te stellen.  
  
Het zorgtraject (plan van aanpak) is doorlopend van aard en stopt niet op het 
moment dat een vervuilingstraject wordt ingegaan. Beide trajecten kunnen 
elkaar versterken en aanvullen. 
 
9. SCHOONMAAK/RUIMING 
De schoonmaak/ruiming wordt uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf.  
De bewoner(s) wordt zoveel mogelijk betrokken bij het sorteren van de 
spullen, zodat duidelijk is dat de bewoner(s) instemt met de afvoer van de 
spullen. Als het mogelijk is, gebeurt dit voorafgaand aan de ruiming. Is deze 
aanpak niet haalbaar omdat de bewoner bijvoorbeeld geen afstand kan doen 
van zijn goederen of niet aanspreekbaar is, dan bepalen de GGD medewerker 
en een inspecteur van het team T&H welke spullen kunnen blijven en welke 
worden afgevoerd. Na de ruiming moeten keuken, badkamer en wc schoon en 
bruikbaar zijn. De gehele woning moet schoon zijn.  
 
De uiteindelijke regie ligt tijdens de uitvoering van de actie in handen van de 
GGD. Wordt er in het kader van bestuursdwang de woning schoongemaakt en 
opgeruimd dan ligt de regie bij het team T&H. De ruiming moet zoveel 
mogelijk door middel van foto’s en uitgebreide verslaglegging door de 
inspecteur van het team T&H worden vastgelegd. 
 
Geld, waardepapieren, sieraden e.d. en zaken met emotionele waarde als 
foto’s worden direct via de inspecteur aan de bewoner overhandigd. Als veel 
geld of andere waardevolle zaken worden aangetroffen en de bewoner 
verblijft ergens anders (bv. Zorginstelling) dan overhandigt de inspecteur deze 
zaken aan de bewindvoerder. Een bewijs van ontvangst wordt gevraagd. De 
cliënt ontvangt hiervan een kopie. Als het om mensen met een psychiatrische 
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stoornis gaat waarvoor nog geen bewindvoering is geregeld of overleden 
personen waarvan de erven (nog) niet bekend zijn, brengt de inspecteur 
omgevingsvergunning de waardevolle zaken naar de politie of notaris. Ook 
hier wordt om een bewijs van ontvangst gevraagd.   
 
Ondanks het volgen van de bovenstaande werkwijze en het toezicht kan de 
bewoner(s) stellen dat er waardevolle goederen zijn gestolen. Volgens de 
regels van het civiele bewijsrecht rust de bewijslast op de betrokkene.  
 
10. DIEREN 
Als een bewoner tijdelijk in een zorginstelling verblijft, wordt een opvang van 
dieren in een dierenasiel of bij kennis/familie geregeld. Als het nodig is wordt 
de dierenbescherming ingeschakeld. De kosten komen voor rekening van de 
bewoner(s) 
 
11. KOSTEN  
Bij toepassing van bestuursdwang verhaalt het college van B&W (voor deze 
team T&H) de kosten op de persoon die is aangeschreven. De Algemene wet 
bestuursrecht geeft regels over het kostenverhaal. Verhaalbare kosten zijn de 
kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding van bestuursdwang, voor 
zover deze kosten zijn gemaakt na de begunstigingstermijn. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de afvoerkosten, ontsmettingskosten en opslagkosten. Om te 
voorkomen dat een bewoner door het kostenverhaal financiële problemen 
krijgt kan deze een beroep doen op de bijzondere bijstand.  
 
Aan de (mogelijke) toekenning van bijzondere bijstand zijn een aantal 
spelregels verbonden: 

 De betrokkene dient zelf de aanvraag in te dienen maar kan hierbij 
wel worden geholpen. 

 De aanvraag moet voor het schoonmaken zijn ingediend. 

 De sociale dienst beoordeelt de noodzaak en kan hierbij gebruik 
maken van het dossier. 

 Er vindt een onderzoek naar de financiële draagkracht plaats (m.u.v. 
bijstandsgerechtigden) 

 Er moet rekening gehouden worden met een termijn van zes tot acht 
weken voor de afhandeling van een deugdelijke aanvraag.  

 
Als iemand onvoldoende draagkracht blijkt te hebben en geen beroep kan 
doen op bijzondere bijstand is er nog  de mogelijkheid om de kosten te 
dekken uit het budget Hygiënische woonoverlast (begroting sector ZHS)  
 
 
12. BEZWAAR EN BEROEP 
De aangeschrevene kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de 
aanschrijving. De aanschrijving is namelijk een beschikking. De schriftelijke 
mededeling tot feitelijke uitvoering van bestuursdwang is geen beschikking en 
is dus niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het instellen van bezwaar en 
beroep heeft geen schorsende werking. 
 
 
13. VOORLOPIGE VOORZIENING  
Het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank kan de 
inwerkingtreding van de aanschrijving schorsen. De rechtbank zal het verzoek 
inwilligen als de uitvoering van het besluit voor de aangeschrevene een te 
groot nadeel met zich meebrengt in verhouding tot het gemeentelijke belang, 
dat door de onmiddellijke uitvoering van het besluit wordt gediend. De 
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rechtbank zal dan opdragen de uitvoering van de aanschrijving op te schorten 
tot een nader te bepalen tijdstip. Vaak is dat zes weken nadat op het 
bezwaar- of beroepschrift is beslist.  
 
14. JURISPRUDENTIE 
In een uitspraak van de Raad van State2 op 15 januari 2014 komt naar voren 
dat een grote opslag van goederen in de woning gevolgen heeft voor de 
vuurbelasting in de woning. Deze is vele malen groter dan bij normaal gebruik 
van de woning waardoor voor de omliggende panden een verhoogd risico in 
geval van brand ontstaat omdat een brand zich sneller zal verspreiden. Het 
college heeft hier gebruik gemaakt van de methode ‘beheersbaarheid van 
Brand’. Op basis van deze methode wordt per ruimte berekend wat de 
maximale vuurbelasting is en hoeveel spullen in de woning staan. De Raad van 
State heeft het besluit om de inboedel terug te brengen tot een bepaald 
volume in stand gelaten. Wel moet in het besluit van het college aangegeven 
worden welke ruimte tot een bepaald volume gebracht moet worden.     

                                                           
2
 JAF 2014/430 
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15. NAZORG EN RECIDIVE  
 
15.1 Corporatiewoningen 
Dit onderdeel heeft betrekking op huurders van corporatiewoningen. Na 
afronding van het ontruimingstraject (leeghalen en schoonmaken van de 
woning) wordt de huurder gevolgd en begeleid door de hulpverlenende 
instantie. Het volgen en begeleiden van de huurder gebeurt aan de hand van 
een woonbegeleidingcontract. Dit contract is een bijlage bij de 
huurovereenkomst en opgesteld door de corporatie en de hulpverlenende 
instantie, voorzien van afspraken. Deze overeenkomst is te vergelijken met 
een 2de kans contract3. De huurder krijgt een laatste kans om ontruiming van 
de woning te voorkomen. Doormiddel van evaluaties wordt de huurder 
gevolgd. Deze evaluaties gebeuren 1 x per half jaar. Betrokken partijen (in 
ieder geval): huurder, hulpverlenende instantie en de corporatie. 
 
15.2 Andere woningen, waaronder eigen woningen (nazorg) 
Na afronding van het ontruimingstraject zal de cliënt in ieder geval vijf jaar 
worden gevolgd door de GGD. In het eerste jaar zal na de ruiming halfjaarlijks 
worden geïnspecteerd door de GGD en de inspecteur van team T&H. Na een 
jaar wordt door de betrokken partijen gezamenlijk besloten of  de 
inspectietermijn kan worden teruggebracht naar eenmaal per jaar.  
 
15.3 Overleg met alle betrokken instanties 
Soms is het snel na het leegruimen van de woning duidelijk dat de situatie op 
langere of korte termijn weer onacceptabel wordt. Wanneer partijen daar 
sterke vermoedens van hebben, worden alle betrokken partijen (ook 
eventuele bewindvoerder, mentor, psycholoog enzovoort) uitgenodigd om met 
elkaar om tafel te gaan voor een overleg. In het overleg wordt gezamenlijk 
gezocht naar afspraken en acties om recidive te voorkomen. 
 
15.4 Preventieve maatregelen 
Ter voorkoming van herhaling van de problemen kan een last onder dwangsom 
worden opgelegd. Dit kan ook alleen als er op korte termijn een overtreding 
klaarblijkelijk dreigt. Het opleggen van een bestuurlijke dwangsom is niet 
zinvol als de betrokkene niet over geld of andere waardevolle zaken beschikt. 
Gelet op de psychische gesteldheid van veel van deze mensen is het maar de 
vraag of een eventueel te verbeuren dwangsom effectief is. Verzameldrang 
hangt nauw samen met de (psychische) problematiek van de cliënt. Het 
bieden van hulp en het begeleiden van de cliënt is hierbij van belang zodat 
een herhaling van de problemen voorkomen kan worden. Een eerste instantie 
wordt hier op ingezet.   
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
3
 De bewoner mag onder strikte voorwaarden in de woning blijven wonen, een tweede 

kans. Worden de voorwaarden overtreden dan kan een woningcorporatie een 

ontruimingsprocedure starten. De corporatie bepaald de duur van het tweede 

kanscontract.  


