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1  Inleiding  

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Hierbij kan het gaan om 

‘eenvoudige’ burenruzies. Maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of 

bijvoorbeeld overlastgevende personen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat woonoverlast de 

laatste tijd landelijk is toegenomen. Een aantal casussen is ingewikkelder van aard geworden; 

er is hier sprake van hardnekkig en langdurige overlast, waar bemiddeling en andere 

interventies nog niet tot een oplossing hebben geleid. Ook in Krimpen aan den IJssel is een 

toename van het aantal langdurige en hardnekkige meldingen. 

 

Een veilige woon- en leefomgeving is een van de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan 

van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Veiligheid binnen de woon- en leefomgeving betreft 

de directe omgeving van inwoners. De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van 

haar inwoners en moet een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is 

de gemeente de aangewezen partij om de aanpak van woonoverlast te regisseren.  

 

Sinds 2016 werkt de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met andere gemeenten, de 

politie, woningcorporaties en verhuurders in de aanpak van woonoverlast. Dit is vastgelegd in 

het Regionaal convenant - Aanpak van complexe woonoverlast van september 2020. Door het 

vastleggen van onze eigen aanpak in het uitvoeringsprogramma geven wij meer structuur en 

invulling aan de aanpak van woonoverlast. 

1.1 Definitie woonoverlast 

Woonoverlast is een groot maatschappelijk probleem maar ook een begrip met een ruim 

toepassingsbereik. Vanwege het context gebonden karakter is het niet mogelijk om alle 

potentiële situaties op te sommen. Krimpen aan den IJssel hanteert daarom de definitie van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): 

 

“Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. 
De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is, vertonen 
overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag of gebruik te vertonen 
waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. Denk daarbij 
aan: geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, 
brandgevaar en drugsoverlast.” 

 

Eenvoudige en complexe woonoverlast 

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de complexe vormen van woonoverlast. Een dossier 

wordt complex wanneer er meerdere partners nodig zijn om de woonoverlast gezamenlijk op te 

lossen. Bij complexe woonoverlast komt de procesregisseur aanpak woonoverlast in beeld. 

Eenvoudig is de woonoverlast als die door de partner zelfstandig op te lossen is. Door 

eenvoudige woonoverlast in een vroeg stadium aan te pakken kan een escalatie worden 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

voorkomen. Signalen van beginnende woonoverlast worden vroegtijdig opgepakt en gemonitord 

door betrokken partners. Eenvoudige woonoverlast wil niet zeggen dat de overlast mee valt.  

1.2 Doel en doelgroep 

De aanpak is erop gericht om de woonoverlast te stoppen en het woongenot van zowel de 

omwonende(n) als de overlastgever te verbeteren of te herstellen. Het doel is ook om te 

voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt.  En om het vertrouwen van 

de omwonende die de overlast ervaart, in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast te 

vergroten.  

 

De aanpak van woonoverlast richt zich op melders, eventueel andere omwonenden, 

veroorzakers (of diegene die verantwoordelijk zijn voor de veroorzaker) en de onmiddellijke 

nabijheid van de woning waar de overlast zich afspeelt. Onder de onmiddellijke nabijheid 

verstaan we: gedragingen in de tuin van de buren, op het trottoir en/of op straat ter hoogte of 

vlakbij de woning en het bijbehorende erf. 

 

De overlast dient in principe onrechtmatig en structureel te zijn.  

Overlast of hinder is onrechtmatig als iemand: 

• Inbreuk maakt op een recht. Bijvoorbeeld een raam ingooien of iemand mishandelen; 

• Iets doet of nalaat dat in strijd is met een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de tuin laten 

vervuilen of bij een gebouw de eisen van het Bouwbesluit niet nakomen; 

• Iets doet of nalaat dat in strijd is met het ongeschreven recht (de maatschappelijke 

zorgvuldigheid). Bijvoorbeeld rumoer, stank, rook of gassen verspreiden of iemand licht 

en lucht onthouden. Dit gedrag is niet bij wet verboden, maar wordt over het algemeen 

wel gezien als maatschappelijk ongewenst. 

1.3 Relatie met ander beleid en projecten  

De aanpak van woonoverlast heeft een relatie met veel gemeentelijke beleidsvelden zoals 

veiligheid, wonen en zorg. Ook is er een relatie met de aanpak van ondermijning en het sociaal 

domein. Dit maakt woonoverlast tot een domein overstijgend thema dat integraal moet worden 

benaderd.  

1.3.1 Vervuilde woningen en verzamelproblematiek  

Voor de aanpak van vervuilde woningen en verzamelproblematiek heeft de gemeente een apart 

protocol. De aanpak van deze problematiek is erop gericht de bewoner weer een menswaardig 

bestaan te geven en recidive te voorkomen. Op het moment dat er sprake is van enkelvoudige 

problematiek en er samen met de bewoner gewerkt wordt aan de oplossing, spreken we van 

eenvoudige woonoverlast.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bij ernstige of extreme vervuiling waarbij gevaar bestaat voor de bewoner zelf of de directe 

omgeving spreken we van complexe woonoverlast. We brengen de casus in het woonoverlast 

overleg. Zie voor het protocol Woningvervuiling bijlage 1. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt relevante wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiend beleid uiteengezet. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak, waarbij we onderscheid maken tussen de problematiek die 

wordt veroorzaakt door gedrag in en rondom de woning. En problematiek die wordt veroorzaakt 

door het gebruik van de woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden dan bedoeld is. 

Tenslotte komen in hoofdstuk 4 de aspecten met betrekking tot organisatie, uitvoering en 

verantwoording aan de orde. 

 

  

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Protocol-woningvervuiling-1.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 Wet- en regelgeving en beleid 

2.1 Inleiding 

De afgelopen jaren zijn extra wettelijke en beleidsmatige mogelijkheden gecreëerd om 
woonoverlast aan te pakken dan wel te voorkomen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
weergegeven en die relevant zijn in onze aanpak. 

2.2 Wet aanpak woonoverlast 

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Daarbij is een nieuw artikel 
151d Gemeentewet ingevoerd. De gemeenteraad kan aan de burgemeester de (discretionaire) 
bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke 
gedragsaanwijzingen (bestuursdwang) op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk in 
zowel huur- als koopwoningen. Ook kan de burgemeester overgaan tot het opleggen van een 
last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Die bevoegdheid dient niet tot handhaving 
van de openbare orde, maar ziet toe op het in bestuursrechtelijke zin ingrijpen in situaties van 
ernstige woonoverlast en het herstellen van de rust voor omwonenden in situaties van ernstige 
en herhaaldelijke hinder. Zie hiervoor artikel 2.79 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 
Vanwege het aanpassen van de Wet aanpak woonoverlast per 1 januari 2021 is het mogelijk 
ook direct de verhuurder aan te spreken op de overlast. Tegen de verhuurder kunnen dan ook 
bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Bij de eerstvolgende aanpassingen van de APV 
wordt artikel 2.79 aangepast aan de Wet aanpak woonoverlast.  

2.3 Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) 

De Gemeentewet biedt de burgemeester de mogelijkheid om overlast met behulp van een 
woningsluiting aan te pakken. In artikel 174a van de Gemeentewet wordt bepaald dat de 
burgemeester een huur- of koopwoning kan sluiten indien door gedragingen in de woning, de 
openbare orde rond de woning wordt verstoord. De openbare orde rond de woning wordt 
ernstig verstoord en er moet sprake zijn van ernstige overlast. Deze overlast moet worden 
aangetoond. Denk hierbij aan drugsoverlast, overlast door wapenhandel of prostitutie in de 
woning. Geluidsoverlast kan geen reden tot sluiting zijn.  

2.4 Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet) 

De Opiumwet biedt de burgemeester verschillende vormen van bestuursdwang om overlast te 
stoppen. De overlast moet worden veroorzaakt door middelen benoemd in de Opiumwet, 
aanwezig te hebben, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of zodanige stoffen aanwezig te 
hebben waarmee die middelen vervaardigd kunnen worden. 
Zie hiervoor het Damoclesbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel (bijlage 2).  

2.5 Artikel 17 Woningwet 

Dit artikel biedt het college van burgemeester en wethouders de mogelijk een woning te sluiten 
indien er sprake is van overtreding van artikel 1a of artikel 1b van de Woningwet. Bovendien 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Damoclesbeleid-2.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

moet de overtreding gepaard gaan met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor 
de gezondheid of de veiligheid. Denk hierbij aan brandgevaar bij een hennepkwekerij, 
kamerverhuur, extreme vervuiling of verzamelproblematiek. 

2.6 Algemene Plaatselijke Verordening (2020) 

In verband met de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast, waarbij artikel 151d in de 
Gemeentewet is opgenomen, is in de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 het volgende 
artikel opgenomen. 
 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet 

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in 
gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in 
de basisregistratie personen is ingeschreven1, draagt er zorg voor dat door gedragingen 
in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf 
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. 

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar 
aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven 
over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. 
De burgemeester kan beleidsregels vaststellen over het gebruik van deze bevoegdheid. 

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: 
a. geluid- of geurhinder; 
b. hinder van dieren; 
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig 
zijn; 
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 

 
De last kan een verbod inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning of op of bij het erf als 
bedoeld in artikel 151d, derde lid, van de Gemeentewet.2 

2.7 Woonvisie 

In januari 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2020-2030 Krimpen aan den IJssel met 
een bijbehorend Uitvoeringsprogramma vastgesteld.  
 
In de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma is onder andere beschreven dat samen met 
ketenpartners de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente wordt geborgd. De ontwikkeling van 
het preventief en repressief tegengaan of het voorkomen van woonoverlast door een sluitende 
aanpak te maken, wordt benoemd.  

                                  
1 Deze zin wordt verwijderd bij de eerst volgende aanpassing van de APV 
2 Deze zin wordt opgenomen bij de eerst volgende aanpassing van de APV 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Veeg-bestemmingsplan 

Het veeg-bestemmingsplan heeft nadere regels opgenomen over onder andere kamerverhuur. 
Als een woning wordt bewoond door meer dan 1 huishouden of meer dan 2 afzonderlijke 
personen, biedt het veeg-bestemmingsplan mogelijkheden tot handhaven. De toezichthouder 
Bouw- en Woningtoezicht kan dit vaststellen door een controle te doen. 
 
5.4 Specifieke gebruiksregels 
Het gebruik van een woning voor kamerverhuur is toegestaan met inachtneming van de 
volgende regels: 
a. maximaal 2 kamers mogen worden verhuurd aan maximaal 1 persoon per kamer; 
b. de eigenaar dient in dezelfde woning te wonen; 
c. de te gebruiken vloeroppervlakte ten behoeve van kamerverhuur mag per perceel niet meer 

bedragen dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de woning; 
d. er is sprake van behoud van een goed woon- en leefklimaat; 
e. er mag geen onevenredige milieu- of verkeers- en parkeerhinder ontstaan. 

2.9 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

Regelmatig is er sprake van psychische problemen bij woonoverlast casussen. Overlastgevers 
of overlastgevende gezinnen zijn niet altijd aanspreekbaar op hun gedrag. De overlast moet wel 
gestopt worden. Het is een gemeentelijke taak bewoners te helpen hun problemen onderling op 
te lossen. Maar ook om in te grijpen als bewoners er zelf niet uitkomen of als de situatie 
onhoudbaar of gevaarlijk is. Bij meldingen dienen de partners alert te zijn op mogelijke 
psychische problemen. 
 
In januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. 
De Wvggz is gericht op verplichte behandeling. De wet richt zich op 2 wegen; in spoedsituaties 
kan de burgemeester een crisismaatregel treffen. In andere situaties moeten de Officier van 
Justitie, een rechter en een geneesheer-directeur komen tot een machtiging die gedwongen 
zorg mogelijk maakt. 
 
De wet biedt ook mogelijkheden om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen 
met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Tevens biedt de wet instrumenten voor 
zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.  

2.10 Regionaal convenant Aanpak van complexe woonoverlast 

In 2021 is het vernieuwde regionale convenant Aanpak van complexe woonoverlast 
gepubliceerd (zie bijlage 3). Bij dit convenant zijn 25 gemeenten, de politie, woningcorporaties 
en vertegenwoordigers van particuliere verhuurders aangesloten. Er zijn afspraken gemaakt 
over samenwerking en informatie-uitwisseling. De samenwerkingspartners mogen binnen de 
afspraken van dit convenant relevante gegevens met elkaar delen. Voor de gemeente Krimpen 
aan den IJssel betreft dit de partners: 

• Politie 

• QuaWonen 

• Havensteder 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Regionaal-convenant-Aanpak-v-complexe-wo-3.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3   Aanpak gemeente Krimpen aan den IJssel 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze aanpak van woonoverlast. Die aanpak is erop gericht om 
de directe woonomgeving van bewoners te verbeteren. Hierbij maken we onderscheid tussen 

• problematiek die wordt veroorzaakt door gedrag in en rondom de woning (paragraaf 
3.4)   

• problematiek die wordt veroorzaakt door het gebruik van de woning voor andere, 
mogelijk illegale doeleinden dan bedoeld (paragraaf 3.5). 

3.2 Preventie 

De eerste stap in de aanpak van woonoverlast is te voorkomen dat woonoverlast ontstaat. Dat 
doen we onder andere door het ontwikkelen van een woonvisie. Ook verstrekken we informatie 
en tips aan verhuurders voor het veilig en legaal verhuren van hun onroerend goed. Daarnaast 
gaat dit over bewustwording bij geïnteresseerden die zich melden voor een vrijkomende 
woning. Woningstichtingen kunnen bijvoorbeeld bij het tekenen van het contract hier aandacht 
voor vragen. Het doel is dat bewoners weten wat zij zelf kunnen doen om woonoverlast te 
voorkomen. En welke stappen zij kunnen nemen als ze overlast van anderen ervaren. 
Voorlichting en het maken van vrijwillige afspraken zijn in deze fase dan ook de belangrijkste 
instrumenten. Op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel is hierover meer 
informatie te vinden. 
Alle partners hebben hierin een rol en communiceren hierover via de eigen 
communicatiekanalen. Tevens kunnen leefbaarheidsprojecten bijdragen aan verbetering van de 
buurten en daarmee (woon)overlast voorkomen. 

3.3 Werkwijze bij woonoverlast 

Het aanpakken van woonoverlast is niet altijd makkelijk omdat de overlast die wordt ervaren niet 
altijd te objectiveren is. De gemeente heeft de regie in de aanpak. Zij werkt intensief samen met 
de politie, woningcorporaties en onder andere het Krimpens Sociaal Team (KST). Voor een 
succesvolle aanpak is het belangrijk dat de partners hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 
houden. In de volgende sub-paragrafen lichten we de stappen toe die we in een aanpak van 
woonoverlast doorlopen.  

3.3.1 Meldingen woonoverlast 

Signalen of meldingen van (ernstige) woonoverlast kunnen de gemeente via diverse kanalen 
bereiken. Omwonenden of anderen kunnen woonoverlast zelf rechtstreeks melden bij de 
gemeente. Er kan een melding gedaan worden via de telefoon, aan de balie, via de website of 
via woonoverlast@krimpenaandenijssel.nl. Als de melding eenvoudige woonoverlast betreft, 
dan verzoekt de gemeente de partner de melding af te handelen en draagt daartoe die melding 
over. De melder wordt in kennis gesteld van de overdracht.   
 

https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/woonoverlast/
mailto:woonoverlast@krimpenaandenijssel.nl


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Meldingen kunnen ook via partners binnenkomen. Als de melding betrekking heeft op het 
domein van de partner (ontvanger van de klacht), dan handelt die partner de melding zo 
mogelijk zelf af. Raakt de melding niet aan het domein van de ontvanger, dan zet de ontvanger 
de melding gericht door naar de partner van dat domein. De gemeente heeft hierin geen rol.  
Deze partner behandelt dan de melding.  
 
Als de melding betrekking heeft op overlast die wordt veroorzaakt uit een huurwoning of woning 
die onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan wordt de melder in eerste 
instantie doorverwezen naar de woningcorporatie/verhuurder of de VvE. De procesregisseur 
aanpak woonoverlast onderhoudt zo nodig contact met de betreffende verhuurder/VvE.     
Eigenaren van woningen dienen eerst zelf aan de slag te gaan, eventueel met behulp van de 
aanwijzingen op de website van de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Wanneer blijkt dat de melding gaat over complexe woonoverlast, dan wordt de melding (casus 
woonoverlast) overgedragen aan de procesregisseur aanpak woonoverlast. De procesregisseur 
legt de melding vast. Belangrijk is om de precieze aard en omvang van de woonoverlast vast te 
stellen. Ook moet de procesregisseur vaststellen of dit een melding is die multidisciplinair moet 
worden opgepakt. Dit betekent onder meer dat de procesregisseur onderzoekt of de overlast 
en/of de overlastgever bekend is bij een van de partners die deelnemen aan het woonoverlast 
overleg. De procesregisseur gaat na welke stappen al zijn genomen om de overlast te stoppen. 
Lang niet alle meldingen leiden tot een nieuw dossier woonoverlast omdat de casus op een 
andere wijze kan worden opgelost.  
 
De partner, waar de overlast gemeld is, vraagt de melder om toestemming om een aantal 
persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres), te mogen delen met de 
partners van het woonoverlast overleg.  
 
Indien de melding bij de gemeente wordt gedaan, legt de procesregisseur Woonoverlast de 
melding vast in Atlas.  
Als blijkt dat er geen sprake is van complexe woonoverlast worden deze gegevens meteen naar 
de fase archiveren overgezet. 

3.3.2 Woonoverlast overleg  

Het woonoverlast overleg (hierna: woo) is een belangrijk instrument in de aanpak van 
(complexe) woonoverlast. In dit overleg worden de meldingen besproken. Dat kan zijn omdat 
een partner advies wil in de afhandeling. Het overleg fungeert dan als een plaats waar partners 
inzichten en mogelijkheden bespreken zonder dat er sprake is van een woonoverlast casus.    
 
Daarnaast bespreken de partners in het woo meldingen, waarvan is of moet worden vastgesteld 
dat ze een multidisciplinaire aanpak vergen. Hier is wel sprake van een woonoverlast casus. 
 
De procesregisseur organiseert het woo, zit het overleg voor en is verantwoordelijk voor het 
verslag. Daarnaast nemen de convenantpartners (politie, woningcorporatie QuaWonen en 
Havensteder) deel aan dit overleg. Zoals eerder vermeld mogen deze partners gegevens met 
elkaar delen. Een (complex) woonoverlast dossier wordt hierdoor multidisciplinair en zo effectief 
mogelijk opgepakt.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Het woo is het platform waar de partners overeenstemming bereiken over de aard en 
complexiteit van de overlast, een gezamenlijke aanpak afstemmen (indien noodzakelijk) en 
monitoren. De procesregisseur legt deze afspraken vast in de applicatie. In het woo vindt ook 
afstemming plaats over het inzetten van instrumenten zoals de Wet aanpak woonoverlast 
(gedragsaanwijzing). Wanneer in het woo de inzet wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, stelt 
de procesregisseur een advies op voor de burgemeester.  
 
In het woo bespreken de partners welke partner verantwoordelijk is voor de uitvoering van (welk 
onderdeel van) de aanpak. Deze partner is verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de 
procesregisseur over de voortgang en levert de relevante dossierstukken. Een partner die niet 
kan aansluiten bij het woo zorgt dat zij de benodigde informatie vooraf deelt met de 
procesregisseur.  
De procesregisseur bewaakt de voortgang, houdt regie op de uitvoering en onderhoudt het 
dossier. 

3.3.2.1 Escalatieladder 

De procesregisseur houdt bij de gemaakte afspraken rekening met de escalatieladder. Zie 

hiervoor bijlage 5. 

3.3.3 Dossiervorming 

Een zorgvuldig opgebouwd dossier is een absolute voorwaarde voor een doeltreffende aanpak 
van woonoverlast. De inzet van ingrijpende instrumenten zoals bijvoorbeeld 
gedragsaanwijzingen of woningsluitingen moet gelegitimeerd worden aan de hand van een 
goed dossier. Elk dossier kan in theorie uitmonden in een tijdelijk woningsluiting of ontbinding 
van een huurovereenkomst. Daarom moet vanaf de eerste melding woonoverlast aan de 
procesregisseur een dossier worden aangelegd. De procesregisseur beheert dit dossier.  Het 
dossier kan, afhankelijk van de casus, de volgende informatie bevatten: 

- Meldingen en/of klachten van omwonenden 
- Waarnemingen van toezichthouders en opsporingsambtenaren (processen-verbaal, 

rapportages, meetverslagen) 
- Eventueel ondernomen stappen 
- Adviezen en/of bevindingen van hulpverleningsinstanties 
- Bestuurlijke meldingen en/of rapportages van de politie (eventueel sfeerrapportages) 
- Verslaglegging van het woo 

 
Het stappenplan wat wordt gehanteerd bij het vastleggen in Atlas is als bijlage 6 toegevoegd. 

3.3.4 Verbinding sociaal domein 

In de praktijk blijkt dat veel klachten over woonoverlast een relatie hebben met kwetsbare 
personen. Zo laat de landelijke trend een toename zien van dossiers waarbij personen met 
verward gedrag zijn betrokken. Ook in Krimpen aan den IJssel zien we de betrokkenheid van 
kwetsbare personen of personen met verward gedrag in de dossiers. Daarnaast is er soms 
sprake van mensen die hun huis (laten) vervuilen, verwaarlozen of waar sprake is van 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Escalatieladder-5.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Stappenplan-Atlas-6.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

problematische verzameldwang (hoarder problematiek). Dit zijn vaak zeer complexe en 
langlopende dossiers. Goede zorg en begeleiding van deze mensen is essentieel bij het verder 
voorkomen en de aanpak van bestaande woonoverlast.  
 
Een goede afstemming tussen de procesregisseur woonoverlast en de procesregisseur sociaal 
domein is daarbij van groot belang. De procesregisseur sociaal domein en de casusregisseur 
GGZ sluiten daarom aan bij het woo indien er casussen zijn, waar sprake is van kwetsbare 
personen of personen met verward gedrag.  

3.4 Aanpak op gedrag 

Wanneer een goed gesprek niet tot een oplossing leidt, zijn de onderstaande instrumenten 
inzetbaar. De toepassing van die instrumenten kent geen vaste volgorde omdat elke 
woonoverlastcasus om maatwerk vraagt. Soms is direct duidelijk dat een overlastsituatie zich 
niet leent voor bijvoorbeeld buurtbemiddeling of dat de gemeente geen maatregel KAN nemen. 
Het subsidiariteitsbeginsel schrijft voor dat we het minst ingrijpende middel inzetten, waarvan 
we de grootste slagingskans verwachten. Bij de beoordeling van toepassing van een instrument 
toetsen we steeds in de onderstaande volgorde. 

3.4.1 Buurtbemiddeling  

Buurtbemiddeling is een van de eerste middelen die ingezet kan worden. Het in een vroeg 
stadium, laagdrempelig ingrijpen voorkomt vaak grotere conflicten. De gemeente Krimpen aan 
den IJssel werkt hiervoor samen met Buurtbemiddeling Kwadraad. Bewoners kunnen zichzelf 
aanmelden. Of een van de partners meldt de bewoner(s) aan. Kwadraad werkt met neutrale, 
getrainde vrijwilligers. Deelname aan buurtbemiddeling gebeurt vrijwillig.  

3.4.2 Mediation 

Wanneer buurtbemiddeling onvoldoende effect geeft of niet passend is kan mediation worden 
ingezet. Mediation is een formele vorm van bemiddeling. De mediator is gecertificeerd, beëdigd 
en volstrekt onpartijdig. Deelname aan mediation gebeurt vrijwillig. Als er afspraken gemaakt 
worden tussen de bewoners, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een 
juridisch document waar rechten aan ontleend kunnen worden. Indien beide partijen de 
vaststellingsovereenkomst ondertekenen hebben zij ook een inspanningsverplichting.  
Het inzetten van mediation ligt vooral bij de woningcorporaties of VvE. In uitzonderlijke gevallen 
kan de gemeente ook mediation inzetten. 

3.4.3 Regelrechter 

Het is voor bedrijven en inwoners mogelijk om een civiel geschil aan de Rotterdamse 
Regelrechter voor te leggen. De regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam. De 
regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uitkomen. 
Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak. De 
regelrechter kan alleen ingezet worden als beide partijen hiermee instemmen. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Kantonrechter 

Als slechts een van de partijen bereid is tot het vinden van een oplossing, dan kan een bewoner 
ook zelf naar de rechter stappen. Een bewoner kan de rechter vragen een dwangsom op te 
leggen bij aanhoudende overlast. Ook kan hij schadevergoeding vragen voor de tijd dat hij 
overlast heeft ervaren. 

3.4.5 Mogelijkheden woningcorporatie  

Als bemiddeling niet helpt kan de woningcorporatie op basis van het huurrecht een 
overlastpleger aanspreken op de overlast, waarschuwingen geven of fysieke maatregelen 
nemen. Daarnaast heeft een woningcorporatie de volgende mogelijkheden: 
 
Vrijwillige of huurrechtelijke gedragsaanwijzing 
Verhuurders kunnen een vrijwillige of huurrechtelijke gedragsaanwijzing afspreken met een 
overlastgevende huurder. Hierin spreken zij samen af bepaald gedrag na te laten of juist te 
doen.  
De verhuurder kan ook de rechter verzoeken een gedragsaanwijzing op te leggen. Deze 
gedragsaanwijzing heeft een juridische status. Deze kan leiden tot ontbinden van de 
huurovereenkomst wanneer er geen opvolging aan wordt gegeven en de overlast niet stopt. Als 
de verhuurder de weg naar de huurrechter niet kan afwachten, kan de verhuurder kiezen voor 
het inzetten van een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing. 
 
Ontbinding huurovereenkomst 
De verhuurder kan de rechter vragen een huurovereenkomst te ontbinden. 
 
Laatste kans-contract 
Wanneer de rechter het huurcontract heeft ontbonden, kan de verhuurder nog een laatste kans 
geven aan de overlastgever. De huurder krijgt een andere woning toegewezen. Maar de 
huurder moet zich wel aan bepaalde afspraken houden om overlast te voorkomen. Dit wordt 
vastgelegd in het huurcontract. Wanneer de overlast stopt en de huurder houdt zich aan de 
afspraken, kan het contract weer worden omgezet naar een regulier huurcontract. Wanneer de 
woonoverlast voortduurt kan de verhuurder het huurcontract alsnog ontbinden. 

3.4.6 Mogelijkheden Vereniging van Eigenaren (VvE)  

In het geval van een koopwoning kan de VvE handhaven door bijvoorbeeld een boete bij 
woonoverlast. Dit moet de VvE wel opnemen in de splitsingsakte en/of het huishoudelijk 
reglement van de VvE. 

3.4.7 Mogelijkheden gemeente  

Schriftelijke waarschuwing en/of waarschuwingsgesprek 
Als blijkt dat de stappen op vrijwillige basis, de bevoegdheden van de woningcorporatie en 
andere wettelijke kaders niet afdoende of toepasbaar zijn voor de specifieke situatie, dan kan 
de gemeente een schriftelijke (bestuurlijke) waarschuwing sturen en/of een (bestuurlijk) 
waarschuwingsgesprek plaatsvinden.  
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gedragsaanwijzing burgemeester 
De burgemeester kan ingrijpen bij ernstige woonoverlast. De burgemeester kan een 

bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing opleggen op basis van de Wet aanpak woonoverlast. 

Met een overlastveroorzaker spreekt de gemeente af wat hij wel of niet moet doen om 

woonoverlast te voorkomen. Wanneer de overlastveroorzaker zich hier niet aan houdt kan hij 

een dwangsom krijgen. Alle voorgaande instrumenten en de betrokken partijen zijn erop gericht 

te voorkomen dat het tot de oplegging van een gedragsaanwijzing moet komen.  

 

Dat houdt ook in dat bij overlast vanuit een huurwoning eerst geprobeerd moet worden om via 

de huurovereenkomst c.q. het huurrecht de overlast aan te pakken. Wanneer deze maatregelen 

de overlast onvoldoende aan kunnen pakken, niet toepasbaar zijn voor deze specifieke situatie 

of in zeer urgente gevallen, kan de burgemeester overwegen om alsnog een gedragsaanwijzing 

op te leggen. De bestuursrechtelijke bevoegdheid om een gedragsaanwijzing op te leggen komt 

niet in plaats van de civielrechtelijke instrumenten, maar in aanvulling daarop.  

 

Het kan voorkomen dat een verhuurder het proces om woonoverlast te stoppen tegenwerkt of 

juist verergert. De burgemeester kan de Wet aanpak woonoverlast ook toepassen op 

verhuurders die geen actie ondernemen om de overlast die veroorzaakt wordt door hun 

huurders te doen stoppen.  

 

Uithuisplaatsing/ tijdelijk huisverbod 

Als een gedragsaanwijzing is opgelegd en de met de aanwijzing samenhangende termijn is 
verstreken, maar de overlast duurt voort, dan beoordeelt de gemeente of het opleggen van een 
nieuwe bestuurlijke sanctie nodig is. Als het nodig blijkt zet de gemeente in op het ‘ultimum 
remedium’ uit artikel 151d, derde lid, van de Gemeentewet tijdelijk huisverbod. 
 
Dit huisverbod geldt voor 10 dagen met de mogelijkheid van verlenging tot in totaal 4 weken bij 
ernstige vrees voor verdere overtredingen. Het verbod kan de gemeente alleen opleggen aan 
meerderjarigen. Degene aan wie een tijdelijk huisverbod is opgelegd, is in beginsel zelf 
verantwoordelijk voor het voorzien in alternatieve huisvesting.  
 
Tijdelijke woningsluiting 
De burgemeester kan op grond van de Wet Victoria (Gemeentewet 174a), als alle andere 
instrumenten de woonoverlast niet hebben doen stoppen en er sprake is van de ernstige 
aantasting van de openbare orde en leefbaarheid, in specifieke gevallen de woning tijdelijk 
sluiten. Uit jurisprudentie blijkt dat door incidenten aantoonbaar sprake moet zijn van ernstige 
en langdurige aantasting van de openbare orde.  
 
De burgemeester kan op grond van artikel 175 van de Gemeentewet eveneens een woning 
sluiten. Dit kan alleen als er een noodgeval of noodsituatie ontstaat. De sluiting van een woning 
op basis van dit artikel kan alleen als er een spoedeisend karakter is. Denk hierbij aan het 
beschieten van een woning of het deponeren van een explosief.   
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 van de Woningwet biedt eveneens de mogelijkheid om over te gaan op 
woningsluiting. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van herhaaldelijk overtreding van artikel 1a 
of 1b van de Woningwet. Deze overtreding moet samengaan met een bedreiging van de 
leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid. Uit jurisprudentie blijkt dat er 
goed gekeken moet worden naar proportionaliteit. Als hetzelfde op een andere manier bereikt 
kan worden, ligt sluiting niet voor de hand.  
 
Het Damoclesbeleid van de gemeente maakt sluiting van de woning mogelijk op basis van 
artikel 13b van de Woningwet.  

3.5 Aanpak op gebruik  

Verkeerd of illegaal gebruik van woningen kan ook woonoverlast veroorzaken. Denk hierbij 
onder andere aan illegale woonsituaties, overbewoning en uitbuiting van huurders.  

3.5.1 Woonadresfraude 

In de gemeente zijn er adressen waar de inschrijving niet klopt. Panden staan daadwerkelijk 
leeg. Het pand staat in de verkoop, wordt verbouwd of is een tweede (vakantie)woning. Panden 
hebben een andere functie, het betreft een slooppand of een pand wordt bewoond door 
arbeidsmigranten die zich niet hebben ingeschreven. Of men is vergeten een verhuizing door te 
geven. Het pand blijkt soms toch bewoond te zijn en bewoners staan niet geregistreerd op het 
adres. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering die een gemeente ontvangt uit het 
Gemeentefonds. Daarnaast loopt de gemeente diverse gemeentelijke belastingen mis.  
 
Onderzoek van mogelijke woonadresfraude draagt bij aan: 

- Inschrijving van bewoners in de Basisregistratie personen (BRP) die nog niet 
geregistreerd staan (inwonersaantal) 

- Inzicht in de feitelijke leegstand van woningen 
- Inzicht in het gebruik van woningen zonder een verplichte inschrijving (in het geval van 

een tweede woonhuis) 
- Verbetering van de kwaliteit van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en 

BRP. 
 
Aandacht voor deze vorm van overlast moet de komende jaren verder ontwikkeld worden in 
samenspraak met de boa’s en team Burgerzaken. 

3.5.2 Huisjesmelkers en overbewoning 

Een huisjesmelker is een uitdrukking voor een nalatige verhuurder die vaak meerdere panden 
bezit. Deze verhuurders proberen door minimale bestedingen aan onderhoud een zo groot 
mogelijke winst te halen. Dit doen zij door onder andere een hoge huurprijs en onjuiste 
servicekosten te vragen.  
Gebleken is dat woonoverlast regelmatig een relatie heeft met uitzendbureaus en andere 
faciliteerders. Zij gebruiken die woningen om onder andere arbeidsmigranten te huisvesten. De 
omstandigheden waaronder deze arbeidsmigranten worden gehuisvest, werkt de overlast vaak 
in de hand. Regelmatig is de hoeveelheid mensen die gebruik maakt van de woning een van de 
oorzaken van de overlast (overbewoning).  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
De aanpak van deze vorm van overlast kan onder andere gerealiseerd worden door een 
Kamerverhuurvergunning of APV-verhuurdersvergunning. Het veeg bestemmingsplan regelt in 
Krimpen aan den IJssel deze vorm van verhuur. 

3.5.3 Crimineel gebruik 

Criminelen misbruiken panden (woningen en bedrijfspanden) om anoniem te blijven en/of 
illegale activiteiten uit te voeren. Zij gebruiken de woningen bijvoorbeeld voor het opslaan en 
verbergen van vuurwapens, drugs en (met criminele activiteiten verdiend) geld. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de eigenaar van de woning of het pand en voor de veiligheid 
van de woon- en leefomgeving. 
 
Door samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) kan de 
gemeente gebruik maken van project Motus. Motus is een projectnaam. Het is 1 van de RIEC-
Verstrekkingspijlers die zijn opgericht om de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio 
Rotterdam te versterken. Motus richt zich specifiek op de aanpak van crimineel verkregen en 
aangewend vastgoed. Enerzijds worden criminele netwerken verstoord. Anderzijds werkt Motus 
samen met publieke en private partijen om de maatschappij weerbaarder te maken. Op 
casusniveau gaat de gemeente Krimpen aan den IJssel hierbij aansluiten.  
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie, uitvoering en verantwoording  

4.1 Taken en rollen 

De aanpak van woonoverlast is een gedeelde verantwoordelijkheid van veel partners. Zo 

werken medewerkers van gemeente, politie en woningcorporaties intensief samen om 

complexe woonoverlast te stoppen. Soms zijn andere partners noodzakelijk om woonoverlast te 

stoppen. Per situatie wordt beoordeeld welke partner noodzakelijk is voor een (deel)oplossing 

van een overlastcasus. Iedere partner levert daarbij vanuit de eigen verantwoordelijkheid en 

taakstelling een bijdrage aan de aanpak. Het vraagt van elke partner duidelijkheid over waar 

hun grenzen liggen. En welke andere partners zij kunnen inschakelen bij meldingen die te 

complex zijn om zelf af te handelen. Het uitgangspunt is dat iedere partner de eigen 

verantwoordelijkheid neemt in het oplossen van de woonoverlast. Daar waar de oplossing de 

inzet van meerdere personen vraagt, vindt de gezamenlijke aanpak plaats. De gemeente voert 

de regie hierbij.  

4.1.1 Procesregisseur aanpak woonoverlast 

De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte, van de staat van de bebouwing en 

de leefbaarheid een belangrijke taak om woonoverlast te voorkomen en aan te pakken. De 

gemeente kan beleid (her)overwegen en eventuele samenwerking organiseren. Zij draagt de 

uiteindelijke zorg voor de evaluatie, met zo nodig bijstelling van beleid. De gemeente voert 

daarom de regie over de aanpak van woonoverlast. 

 

De procesregisseur aanpak woonoverlast is verantwoordelijk voor een gezamenlijke aanpak bij 

complexe woonoverlast. De procesregisseur bevordert een actieve samenwerking tussen de 

partners. Met als doel een zo effectieve en efficiënte mogelijke aanpak van complexe 

woonoverlast. De procesregisseur brengt de partners met elkaar in contact en beheert en 

ontwikkelt het netwerk in het gebied. De procesregisseur houdt zicht op trends en 

ontwikkelingen met betrekking tot woonoverlast en anticipeert hierop. De procesregisseur is ook 

het eerste aanspreekpunt voor alle partners voor zaken van complexe woonoverlast. Ook is de 

procesregisseur voorzitter van het woo, legt de gemaakte afspraken vast in de applicatie Atlas 

en monitort of de gemaakte afspraken worden afgehandeld. 

 

Bij het inzetten van een bestuurlijke gedragsaanwijzing toetst de procesregisseur het dossier bij 

team Veiligheid. De procesregisseur voert het zienswijzegesprek en informeert de 

burgemeester. De beleidsmedewerker bereidt het besluit aan de burgemeester voor, de 

procesregisseur toetst het besluit en legt dit voor aan de burgemeester. 

4.1.2 Politie 

De politie heeft een grote rol bij de aanpak van woonoverlast. Zij is daarmee een belangrijke 

samenwerkingspartner van de gemeente, hulpverlening en woningcorporaties. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er sprake is van woonoverlast bellen bewoners vaak de politie. De politie reageert op 

acute meldingen van overlast. Zij kan, indien er sprake is van overtredingen van de wet, 

handhavend optreden. Bij andere vormen van overlast geeft de politie vooral advies, noteert 

bevindingen en heeft een signalerende rol. Deze bevindingen – vastgelegd in processen-

verbaal, mutaties en rapportages – worden door hen vastgelegd in Atlas indien het een 

woonoverlast casus betreft. De procesregisseur heeft deze informatie nodig om het dossier op 

te bouwen en mogelijke bestuurlijke maatregelen op te leggen.  

Daarnaast ziet de politie mede toe op de handhaving van besluiten van de burgemeester, zoals 

een gedragsaanwijzing.  

4.1.3 Woningcorporaties 

In de gemeente zijn 2 woningcorporaties actief. QuaWonen (met ruim 4200 huurwoningen) en 

Havensteder (met 89 huurwoningen).  

 

De woningcorporaties spelen als eigenaar en verhuurder een belangrijke rol bij het voorkomen 

en bestrijden van woonoverlast. De woningcorporaties investeren in preventie door nieuwe 

bewoners te wijzen op hun plichten. Ook geven zij voorlichting over wat huurders kunnen doen 

bij overlast van andere bewoners. Ook screening van aspirant-huurders is een formele 

bevoegdheid van de corporatie. In geval van woonoverlast vanuit een huurwoning is de 

woningcorporatie in eerste instantie verantwoordelijk om woonoverlast aan te pakken. Zij 

kunnen daarop bemiddelen tussen klager en overlastgever. Als dit niet helpt, kan de 

woningcorporatie op basis van het huurrecht een overlastpleger aanspreken op de overlast. 

Door waarschuwingen te geven, fysieke maatregelen te nemen, aanvullende huurvoorwaarden 

op te leggen, een vrijwillige gedragsaanwijzing aan te bieden en naar de rechter te stappen 

voor een gedragsaanwijzing of voor beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van 

de woning. Daarnaast moet de woningcorporatie zorgdragen voor goede dossiervorming.  

 

Indien de woningcorporatie de overlastcasus opschaalt naar de gemeente, wordt door hen alle 

noodzakelijke informatie vastgelegd in Atlas. De procesregisseur heeft deze informatie nodig 

om het dossier op te bouwen en mogelijke bestuurlijke maatregelen op te leggen.  

 

4.1.4 Vereniging van Eigenaren (VvE) 

Als de melding betrekking heeft op overlast die wordt veroorzaakt uit een woning die onderdeel 

uitmaakt van een VvE, is de VvE in eerste instantie verantwoordelijk voor de aanpak van 

woonoverlast. De VvE is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (gedrag)regels. De VvE 

heeft daarnaast de nodige privaatrechtelijke mogelijkheden. De gemeente kan de VvE hierin 

eventueel adviseren.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Andere betrokkenen (intern) 

Krimpens Contact Centrum (KCC) 

Woonoverlast kan via de verschillende publiekskanalen bij de gemeente worden gemeld. De 

melder komt via deze kanalen eerst terecht bij het KCC. Medewerkers van het KCC beoordelen 

de melding en adviseren de melder. Zij verwijzen de melder zo nodig door naar de verhuurder, 

de VvE of politie. Betreft het een melding in een lopende casus woonoverlast, dan gaat de 

melding naar de procesregisseur.  

 

Burgerzaken 

Bij team Burgerzaken kunnen tijdens haar werkzaamheden vragen ontstaan over de registratie 

van bewoners op een bepaald adres (of het ontbreken van die registratie). Team Burgerzaken 

kan dan een adresonderzoek starten. Als een onderzoek is gestart, dan bespreekt het team het 

adres met de procesregisseur woonoverlast. 

 

Wanneer tijdens bespreking van een casus in het woo blijkt dat een adresonderzoek nodig is, 

dan wordt dat onderzoek in samenwerking met team Burgerzaken ingesteld.  

 

Toezicht en Handhaving 

De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn zichtbaar in de gemeente aanwezig. Zij 

werken nauw samen met de wijkagenten en andere partners in de wijken. Ze voeren reguliere 

toezichttaken uit en hebben daarbij (ook) aandacht voor specifieke problemen, zoals het 

signaleren van woonoverlast. De handhaver stemt af met de procesregisseur of er sprake is van 

woonoverlast en of de casus reeds bekend is. Bij lichte vormen van woonoverlast treedt de 

handhaver zelf op binnen zijn bevoegdheden. Bij zwaardere vormen van overlast informeert de 

handhaver de procesregisseur over de woonoverlast. Daarnaast schakelt de handhaver de 

wijkagent in. Indien de handhaver mogelijkheden heeft om eigen constateringen te doen bij de 

overlast, helpt dit bij de aanpak en het uiteindelijk opleggen van een bestuurlijke maatregel. 

 

Bouw- en Woningtoezicht 

Bouw- en Woningtoezicht (BWT) heeft de bevoegdheid om te handhaven op grond van onder 

meer het Bouwbesluit en het veegbestemmingsplan. De toezichthouder BWT kan dit vaststellen 

door een controle te doen. Hierbij is het van belang dat de toezichthouder met toestemming van 

de bewoner mag binnentreden. Anders is er een machtiging van de burgemeester nodig. 

Daarnaast moeten er meerdere controles plaatsvinden om te kunnen vaststellen of er 

inderdaad sprake is van strijd met het bestemmingsplan. 

 

Krimpens Sociaal Team (KST)  

Het KST is de eerste toegang voor inwoners van de gemeente met hulpvragen rondom onder 

andere welzijn, wonen, zorg en woonruimtezaken. Het is mogelijk dat ook vanuit het KST 

meldingen komen van overlast in de woonomgeving van hun cliënt. De procesregisseur van het 

KST sluit aan bij het woo en neemt deze casussen mee voor overleg. De meldingen van 

extreme vervuiling en/of verzamelproblematiek die een gevaar voor de bewoner of zijn directe 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

omgeving vormen, worden eveneens op deze wijze ingebracht. Is er bij overlastveroorzakers 

mogelijk sprake van persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek en/of psychiatrische 

problematiek, dan kan de procesregisseur in de casus zorgen dat de meest passende hulp 

wordt ingeschakeld. De aanpak van woonoverlast kan worden aangepast op de juiste 

hulpverlening. 

4.2 Communicatie 

Met communicatie bedoelen we de communicatie richting melder en omwonenden, richting de 

overlastgever en in zijn algemeenheid. 

 

Communicatie richting melder en omwonenden 

De melder en omwonenden worden gedurende de aanpak van de woonoverlast geïnformeerd 

over de voortgang. Dit vergroot het veiligheidsgevoel en zorgt voor meer begrip en vertrouwen 

in de aanpak. Ook als de ingezette stappen de overlast nog niet hebben doen stoppen. Welke 

partner de melder en omwonenden informeert, is afhankelijk van de problematiek, de expertise 

van de betrokken professionals en de fase van de aanpak. In het woo spreken we af wie deze 

rol heeft. We delen geen persoonsgegevens van de overlastgever met de melder of 

omwonenden.  

 

Communicatie richting de overlastgever 

Communicatie richting de overlastgever kan bestaan uit het versturen van een uitnodigingsbrief 

voor een gesprek of een waarschuwingsbrief. Welke partner de overlastgever informeert is 

afhankelijk van de problematiek, de expertise van de betrokken professionals en de fase van de 

aanpak. In het woo spreken we af wie deze rol heeft. We delen geen persoonsgegevens van de 

melder(s) met de overlastgever. 

 

Communicatie algemeen 

Bewoners informeren we over de mogelijkheden in de aanpak woonoverlast. De gemeentelijke 

website heeft een pagina over woonoverlast. Hier staat vermeld wat bewoners zelf kunnen 

doen en wanneer de gemeente in beeld komt. Ook de andere communicatiekanalen van de 

gemeente zetten we in om de bewoners te informeren. 

 

Indien bewoners betrokken zijn bij een casus woonoverlast krijgen zij een brief van de 

burgemeester met deze mededeling. Ook stellen wij hen op de hoogte van de voortgang. Als 

we de casus afsluiten ontvangen zij een brief met daarin de gemaakte afspraken.  

4.3 Informatie-uitwisseling en gegevensverwerking 

Informatie-uitwisseling is een essentiële voorwaarde voor de aanpak van (zware) 

overlastgevallen die vragen om een gecombineerde inspanning van de verschillende partijen. 

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn aanvullende 

eisen gesteld aan de uitwisseling van gegevens. Dit betekent dat een bewoner de volgende 

rechten heeft: 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

- Recht op inzage 

- Recht op rectificatie 

- Recht op vergetelheid 

- Recht van beperking verwerking 

- Recht op bezwaar 

- Recht op dataportabiliteit  

- Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling 

 

Persoonsinformatie delen we zorgvuldig. Alleen die informatie die noodzakelijk is voor de 

aanpak van woonoverlast op dat moment, delen we met slechts die partners, die een rol 

hebben in de aanpak van de specifieke woonoverlast casus.  

De persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn: 

- Naam 

- Adres 

- Geboortedatum 

- Bsn 

- Telefoonnummer 

- Emailadres  

 

De samenwerkingspartners mogen binnen de afspraken van het Regionaal convenant Aanpak 

van complexe woonoverlast (zie paragraaf 2.5 en Bijlage 3) relevante gegevens met elkaar 

delen.  

4.4 Evaluatie 

In november van het kalenderjaar stelt de procesregisseur woonoverlast een evaluatie van het 

afgelopen jaar op. De procesregisseur bevraagt elke partner naar zijn of haar ervaringen en 

verbeterpunten. De procesregisseur stelt de uitkomst aan elke partner beschikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Regionaal-convenant-Aanpak-v-complexe-wo-3.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen 

Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) 

Uitvoeringsdocument gemeente Vlaardingen 

Regionaal informatie en expertise centrum (Riec) 

Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Protocol woningvervuiling 

2. Damoclesbeleid gemeente Krimpen aan den IJssel 

3. Regionale convenant Aanpak van complexe woonoverlast 

4. Informatiepagina website 

5. Escalatieladder 

6. Stappenplan Atlas 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Protocol-woningvervuiling-1.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Damoclesbeleid-2.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Regionaal-convenant-Aanpak-v-complexe-wo-3.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/woonoverlast/
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Escalatieladder-5.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2023/03/Stappenplan-Atlas-6.pdf

