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Voorwoord 
Wethouder Wijbenga - Van Nieuwenhuizen

Rotterdam is een diverse stad met 
een kleurrijke mix aan mensen en 
culturen, maar we zijn allemaal vooral 
Rotterdammers. We willen genieten 
van onze mooie stad en van onze 
eigen woonplek. 

Wij willen ons thuis veilig voelen en prettig met elkaar 
samen leven. Dat lukt helaas niet altijd, soms ervaart 
men overlast van elkaar. Woonoverlast is dan echt 
één van de meest vervelende kwesties. 

Als u woonoverlast ervaart is het raadzaam om in 
eerst met uw buren in gesprek te gaan. Maar wat als 
dat gesprek niet goed verloopt of u het gesprek niet 
durft aan te gaan? Dan kunt u een melding doen 
want u staat er niet alleen voor. 

U kunt gebruik maken van de Advieslijn Woonoverlast 
Rotterdam (088-3777 666, maandag tot vrijdag van 
13.00-17.00 uur). Als u belt, krijgt u een adviseur aan 
de lijn waaraan u uw verhaal kan vertellen. Samen 
bespreekt u welke vervolgstappen u kunt nemen. 

Sinds 2015 is er ook een speciale overleggroep, 
genaamd Gebiedsgericht Casusoverleg Woon-
overlast. Een regisseur van de gemeente bespreekt 
daarin complexe woonoverlast-zaken met politie en 
met de woningbouw-corporaties. De overleggroep 
boekt goede resultaten en de samenwerking wordt 
gezocht met zorg- en maatschappelijke instellingen, 
particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars 
en met VVE’s.  

Ik  hoop dat u er ook bij complexe woonover-
lastzaken, met de hulp van anderen, er samen 
alsnog uitkomt. Want voor woonoverlast is 
geen plek in onze stad. Samen maken wij 
een vuist tegen woonoverlast en dat hebben 
wij vastgelegd in dit Actieplan.

Bert Wijbenga 

Wethouder Handhaving, buitenruimte, 
integratie en samenleven
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1. Samen tegen woonoverlast 
Rotterdam is een aantrekkelijk woonstad en dat moet zo blijven! Wij zetten ons 
in voor een Rotterdam waar iedere Rotterdammer veilig en onbekommerd in zijn 
of haar eigen woning kan wonen. Overlast door omwonenden past hier niet bij. 
Er wordt niet geaccepteerd dat het woonplezier van Rotterdammers verstoord 
wordt door het gedrag van een ander. 

Woonoverlast pakken we aan!
In dit actieplan wordt de aanpak van complexe 
woonoverlast beschreven. De toevoeging complex 
duidt in dit kader op het handelingsperspectief. Een 
woonoverlastzaak is complex, wanneer de inzet van 
meerdere partijen noodzakelijk is om de overlast aan 
te pakken en op te lossen. Er is niet één enkele partij 
die over voldoende expertise en/of bevoegdheden 
beschikt voor een juiste aanpak. Een ketensamen-
werking is hierin noodzaak. Een voorbeeld van 
complexe woonoverlast: 
‘Een huurder van een wooncomplex met waanbeel-
den schreeuwt veel in de nachtelijke uren en bedreigt 
omwonenden. Hier is de inzet van bijvoorbeeld de 
verhuurder, politie en een zorginstelling nodig.’ 

Het andere eind van het spectrum is enkelvoudige 
woonoverlast. Enkelvoudige woonoverlast kan wel 
door één partij worden aangepakt en opgelost. 
Voorbeeld van enkelvoudige woonoverlast: 
‘Een huurder van een portiekwoning parkeert regel-
matig een kinderwagen in de portiek en blokkeert 
hierdoor de nooduitgang. De verhuurder beschikt in 
dit geval over voldoende middelen om de overlast 
aan te pakken.’

De aanpak van eenvoudige woonoverlast wordt niet 
beschreven in dit plan. Ketenpartners hebben ieder 
een eigen werkwijze en verantwoordelijkheid om 
enkelvoudige woonoverlast aan te pakken. 

Het handelingsperspectief, enkelvoudig of complex, 
zegt overigens niets over de ernst van de woonover-
last of hoe dit door Rotterdammers wordt ervaren.
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1.1 Woonoverlast
Woonoverlast is een maatschappelijk probleem. Uit 
de veiligheidsmonitor van het CBS1 uit 2017 blijkt 
dat in verstedelijkte gebieden, 5% van de bewoners 
veel overlast ervaart van buurtbewoners. Het CBS2 
Actieplan Samen tegen woonoverlast geeft aan dat 
overlast door buurtbewoners de meest voorkomende 
vorm van sociale overlast is. 

Woonoverlast is ook in Rotterdam een maat-
schappelijk probleem. Het CBS geeft specifiek voor 
Rotterdam aan dat er op het gebied van sociale 
overlast, slechter wordt gescoord dan gemiddeld. 
Het aantal Rotterdammers dat veel overlast ervaart 
van buurtbewoners is echter lastig aan te geven. 
Vast staat wel dat er jaarlijks in Rotterdam duizenden 
meldingen van woonoverlast in behandeling worden 
genomen door de betrokken Rotterdamse partners. 

Woonoverlast is een subjectief gegeven. Want 
wat door de ene persoon als overlastgevend wordt 
beschouwd, hoeft door een ander niet als zodanig 
ervaren te worden. Hierdoor laat woonoverlast zich 
niet eenvoudig definiëren. De definitie van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) wordt als leidraad gehanteerd:

Onder woonoverlast worden twee ‘typen’ onder- 
scheiden die tot het kader van dit plan behoren, 
en die elk om een andere inzet vragen. 

1.  Woonoverlast die ontstaat als gevolg van  
gedragingen. De oorzaak van deze gedragingen 
kan heel divers zijn. Het kan bijvoorbeeld asociaal 
en onaangepast gedrag zijn, maar het kan ook 
voortkomen vanuit hulpbehoefte en/of zorgvraag.

2.  Woonoverlast die ontstaat als gevolg van woon-
fraude. Hiermee wordt bijvoorbeeld oneigenlijk/- 
illegaal gebruik, van een woning bedoeld, zoals 
overbewoning en onderhuur. 

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en 
rondom een woning wordt veroorzaakt. De 
overlastgever en/of degenen voor wie hij 
verantwoordelijk is, vertoont overlastgevend 
gedrag of laat juist na bepaald gedrag te ver-
tonen, waardoor een onplezierige ervaring bij 
omwonende(n) wordt veroorzaakt. 

1) CBS, veiligheidsmonitor 2017
2)  Het CBS geeft geen definitie van sociale overlast, maar onderscheid vijf vormen van overlast die tot sociale overlast worden gerekend: 

openbare dronkenschap, drugsgebruik en-handel, overlast door buurtbewoners, op straat lastigvallen en rondhangende jongeren.
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2. Startpunt aanpak woonoverlast
      2019-2023
Een beschrijving van de aanpak van woonoverlast is niet nieuw in Rotterdam. 
Sinds 2009 worden er al gezamenlijke plannen gemaakt voor de aanpak van 
woonoverlast. 

In het Actieplan Woonoverlast 2015 – 2019 hebben 
de vier grote corporaties, politie en gemeente af-
spraken gemaakt over de wijze waarop complexe 
woonoverlast wordt aangepakt. De coördinatie op de 
ketenaanpak van complexe woonoverlast is destijds 
bij de gemeente neergelegd. Hiervoor is de functie 
van coördinator woonoverlast in het leven geroepen. 
Het gebiedsgerichte casusoverleg woonoverlast is 
het gremium waar, onder voorzitterschap van de 
coördinator woonoverlast, een integrale aanpak wordt 
opgezet voor specifieke casuïstiek. Het Actieplan 
2015 – 2019 is geborgd in het convenant aanpak 
woonoverlast 2015 – 2019.

We starten dus niet bij 0! Er is in de afgelopen jaren 
veel ervaring opgedaan met een gezamenlijke 
ketenaanpak, er is veel van elkaar geleerd en er 
is veel bereikt. De Rotterdamse aanpak van woon-

overlast is voor veel gemeenten en adviesbureaus 
een bron van inspiratie geweest. 

2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
We moeten echter ook kritisch blijven op de keten-
aanpak woonoverlast. Want als gevolg van maat-
schappelijke ontwikkelingen kunnen we ons afvragen 
of de huidige aanpak nog wel aansluit op de behoefte 
van de stad. Door maatschappelijke ontwikkelingen is 
het speelveld aan het veranderen en zijn de spreek-
woordelijke panelen aan het schuiven. Voorbeelden 
van de deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn 
onder andere:

•  Rotterdammers worden steeds mondiger en   
assertiever. Dit stelt andere eisen en voorwaarden 
aan hoe Rotterdammers benaderd en betrokken 
moeten worden bij de aanpak;
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•  De samenleving wordt steeds complexer. Het 
overzicht verdwijnt langzaam, omdat verantwoor-
delijkheden en rollen worden veranderd of verlegd. 
Denk aan alle kerntakendiscussies die gevoerd zijn/ 
-worden;

•  Het gebruik van social media is enorm gegroeid 
sinds 2014/2015. Uitingen, meningen en stand- 
punten worden steeds sneller publiek gemaakt  

   en zijn voer voor (maatschappelijke) discussies.  
Dat betekent dat ketenpartners steeds vaker 
gedwongen worden om zichzelf te verdedigen of 
verantwoorden; 

•  Het aantal incidenten met personen met verward 
gedrag neemt toe. Dit stelt aanvullende eisen aan 
het te vormen netwerk voor de aanpak van de over-
last. In de praktijk betekent dit dat partners uit het 
veiligheidsdomein en het zorgdomein nadrukkelijk 
samen moeten gaan werken. Hier ligt ruimte voor 
verbeteringen;

•  Aan de deling van (persoons)gegevens zijn door 
de komst van Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) aanvullende eisen gesteld. 
Hierdoor is de samenwerking op het niveau van 
casuïstiek uitdagender geworden. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de 
urgentie om de aanpak van woonoverlast te herijken, 
steeds nadrukkelijker werd gevoeld door alle  
partners.

2.2 Evaluatie een verbeterpunten
Als gevolg van de hierboven beschreven her- 
bezinning is in 2018 begonnen met een reflectie 
op- en het evalueren van het Actieplan 2015 - 2019. 
Aanvankelijk vond het reflecteren en evalueren plaats 
door middel van gezamenlijke casusevaluaties en 
beschouwende gesprekken tussen ketenpartners. 
Vervolgens is aan een onafhankelijk onderzoeks- 
bureau gevraagd om het Actieplan 2015 - 2019 en 
het convenant te evalueren. Dit alles heeft geleid tot 
het identificeren van verschillende verbeterpunten 
voor de aanpak van complexe woonoverlast.

De verbeterpunten die opgehaald zijn op basis   
van gesprekken, casusevaluaties en het evaluatie- 
onderzoek zijn:

•  De aanpak van woonoverlast heeft een te smalle 
basis. Want alleen de woonoverlastcoördinator, 
politie en corporaties zijn aangesloten via een  
convenant. Als gevolg van de maatschappelijke ont-
wikkelingen is er een bredere basis gewenst, zoals 
de zorgpartijen en private partijen. Denk bij private 
partijen aan particuliere verhuurders, bemiddelaars 
(die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie) en 
VvE’s. 

•  Partners voelen zich niet altijd volwaardige partners. 
Er zit weinig gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid 
in de Rotterdamse aanpak van woonoverlast. Zorg 
voor meer gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid; 

•  De aanpak van complexe woonoverlast vraagt om 
een multidisciplinaire en afgestemde aanpak. Ech-
ter, alle partijen ervaren moeilijkheden als het gaat 
om de uitwisseling van gegevens. Maak afspraken 
over gegevensdeling; 

•  Er is geen heldere omschrijving van werkprocessen. 
Werkwijzen zijn hierdoor niet uniform. Dit kan leiden 
tot ongewenste variaties in de aanpak en misplaats-
te verwachtingen. Het noodzakelijke vertrouwen 
tussen netwerkpartners wordt hierdoor ondermijnd. 
Maak in gezamenlijkheid duidelijke werkafspraken.
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3. Wat gaan we doen en hoe?
Partners in de ketenaanpak woonoverlast hebben een gezamenlijk belang,   
namelijk de zorg voor de leefbaarheid en de veiligheid in een gebied. 

De leefbaarheid in de wijk en het veiligheidsgevoel 
van Rotterdammers wordt verbeterd door woonover-
last aan te pakken. Het is belangrijk dat Rotterdam-
mers vertrouwen hebben in de aanpak. Hierbij is als 
ambitie gesteld: 

Dit gaan we bereiken door complexe woonoverlast 
in een zo vroeg mogelijk stadium adequaat aan te 
pakken, om escalatie te voorkomen. Dit is een geza-
menlijke inspanning van ketenpartners. Als er wordt 
samengewerkt, dan is het mogelijk om complexe 
woonoverlast vroeger te signaleren, scherper
te duiden en effectiever aan te pakken.

Om hierin het maximale resultaat te bereiken zijn de 
verbeterpunten die uit reflecties en evaluaties zijn 
gekomen, doorgevoerd in het plan. Dat houdt in dat 
er ten opzichte van het Actieplan 2015 – 2019:
•  Meer ketenpartners worden onderdeel van de 

aanpak. Hierbij geldt nadrukkelijk dat partijen uit 
het zorg-/ maatschappelijk domein via het wijkteam 
aangehaakt worden op de ketenaanpak woon- 
overlast;

•  De sturing op de keten wordt verbeterd, omdat er 
afscheid wordt genomen van het coördineren. In 
plaats hiervan wordt er regie gevoerd op het proces. 
Dat betekent dat de samenwerking tussen de   
partners beter verloopt en dat er nadrukkelijker 
wordt gestuurd op een goed resultaat;  

•  De cohesie tussen ketenpartners wordt intensiever, 
door de samenwerking te organiseren op basis  
van gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en weder- 
kerigheid;

•  De keten wordt efficiënter, door werkprocessen in 
samenhang te beschrijven in een uitvoeringsplan; 

•  Het casusoverleg wordt als ruggengraat van de  
ketenaanpak steviger georganiseerd. Dat wil  
zeggen: structureler, uniformer en meer daadkracht!

Wat dit betekent voor de ketenaanpak woonoverlast 
is hieronder te lezen. In 3.1 geven we aan welke part-
ners worden toegevoegd aan de ketensamenwerking 
aanpak woonoverlast. In 3.2 volgt de beschrijving van 
hoe de gemeente de keten aanstuurt en in 3.3 hoe de 
samenwerking tussen ketenpartners geregeld wordt 
via het casusoverleg. In 3.4 beschrijven we de mid-
delen en instrumenten die we inzetten bij de aanpak 
van complexe woonoverlast.

3.1 Uitbreiding van de keten
Het aantal ketenpartners dat actief betrokken is bij 
de aanpak van complexe woonoverlast, gaan we fors 
uitbreiden. Om woonoverlast aan te kunnen pakken 
is het belangrijk om een brede samenwerking te 
zoeken in de stad.  In het Actieplan 2015 – 2019 zijn 
de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en politie 
formeel als ketenpartners aangeduid. Uit evaluaties 
en reflecties is gebleken dat hiermee een te smalle 
basis is gecreëerd. De volgende partijen worden een 
volwaardige partner in de Rotterdamse aanpak van 
woonoverlast. 

Zorg-/ maatschappelijke instellingen
De afgelopen jaren is er een stijging waargenomen 
van kwetsbare overlastgevers door bijvoorbeeld de 
verdergaande extramuralisering van de zorg. Het 
gaat om kwetsbare Rotterdammers die eerder en 
langer thuis blijven wonen en waarbij sprake is van 
multi-problematiek, zoals psychiatrie, verslaving, 
verstandelijke beperking, en eenzaamheid. Om deze 
problematiek scherp te kunnen duiden en weg te kun-
nen nemen, is via het wijkteam samenwerking met 
zorg-/maatschappelijke instellingen noodzakelijk. Het 
plan van aanpak OGGZ/kwetsbare Rotterdammers is 
hierbij relevant.  

De samenwerking met zorg-/ maatschappelijke 
instellingen is broodnodig en moet op het gebied van 
gegevensdeling ook formeel geregeld worden. Hier 
is echter aanvullend onderzoek op het gebied van 
gegevensdeling voor nodig. Hiervoor treden wij in 
contact met privacy-experts, de academische wereld 

Het vertrouwen van de melders van woon-
overlast in de ketenaanpak, neemt de komen-
de vier jaar toe.
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en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We zoeken 
hierbij de grenzen op van wat mogelijk is, aange-
zien wij ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking 
essentieel is. 

Ondertussen wordt de praktische samenwerking 
met zorg- en maatschappelijke instellingen verder 
uitgebreid, door bijvoorbeeld door met het wijkteam 
gezamenlijk huisbezoeken af te leggen als daar 
aanleiding voor is.

Particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars
Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders en 
verhuurbemiddelaars actief in Rotterdam. Deze partij-
en kunnen ook door middel van een intakegesprek of 
eigen screening, een belangrijke bijdrage leveren aan 
het voorkomen van woonoverlast. Als de overlast zich 
in voorkomende gevallen toch voordoet, dan blijkt dat 
particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars on-
bekend zijn met mogelijkheden om (complexe) woon-
overlast via een ketensamenwerking aan te pakken. 
Hierdoor worden vaak kansen gemist om woonover-
last effectief aan te pakken. Het is daarom van belang 
dat particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars 
onderdeel worden van de keten. Indien deze partijen 
aan zijn gesloten bij een brancheorganisatie is er op 
dit gebied al een kwaliteitskeurmerk.  

Op dit vlak zijn al stappen gezet, VBO doet 
bijvoorbeeld actief mee, maar hier is een blijvende 
investering voor nodig. 

Vereniging van Eigenaren (VvE).
Woonoverlast beperkt zich niet alleen tot huurwo-
ningen. Ook woningeigenaren kunnen woonoverlast 
veroorzaken of er last van hebben. Onder woningei-
genaren is veel onwetendheid over de aanpak van 
woonoverlast, waardoor er kansen worden gemist om 
woonoverlast effectief aan te pakken. Om de informa-
tiepositie van woningeigenaren te verbeteren wordt 
via VvE010 de samenwerking met VvE’s gezocht. 

3.2 De gemeente voert de regie
Onder het Actieplan 2015 – 2019 is ervoor gekozen 
om de aansturing van de keten te coördineren. Ge-
bleken is dat ‘coördinatie’ als sturingsprincipe voor de 
ketensamenwerking woonoverlast, te vrijblijvend en 
te weinig richtinggevend is. Daarom wordt er nu voor 
het sturingsprincipe van ‘regie’ gekozen. Regisseren 
betekent in dit kader meer daadkracht, betere samen-
werking en een effectievere aanpak. Want regisseren 
betekent sturen op resultaat en verantwoordelijkheid 
voor een goede samenwerking tussen verschillende 
ketenpartners.



11

Vanuit de gemeente zijn daarom functionarissen aan-
gesteld die als procesregisseur verantwoordelijk zijn 
voor het functioneren van de ketenaanpak woonover-
last, de veiligheidsregisseurs. De veiligheidsregisseur 
is tevens het eerste aanspreekpunt voor alle keten-
partners voor (complexe) woonoverlast gerelateerde 
zaken. 

Operationele aanpak gemeente/ Expert wonen
De gemeente zet extra in op operationele aanpak van 
woonoverlast én woonfraude. Hiervoor is een nieuwe 
functie ontwikkeld, de expert wonen. De expert wo-
nen voert de aanpak van woonoverlast uit voor de on-
derdelen waar de gemeente het initiatief voor neemt. 
Daarnaast voert de expert wonen handhavingstaken 
uit in het kader van de aanpak van woonfraude. Hier-
mee wordt de aansluiting op uitvoeringsniveau tussen 
gemeente en andere ketenpartners verbeterd. De 
Rotterdammer ervaart hiermee een sluitende aanpak 
en een breed verantwoordelijkheidsgevoel onder 
ketenpartners. 

3.3  Ruggengraat aanpak: casusoverleg 
woonoverlast

De ruggengraat van de aanpak van complexe woon-
overlast, is het gebiedsgerichte en periodieke ca-
susoverleg. Het casusoverleg is het moment waarop 
ketenpartners woonoverlast zaken met een gedeeld 
belang bespreken en oplossen. Het doel van casus-
overleggen is het afstemmen van een gezamenlijke 
aanpak vanuit ieders eigen rol, om tot een oplossing 
te komen van de complexe overlastproblematiek. 

Het casusoverleg is sinds 2015 al een bekend feno-
meen en heeft zijn nut en noodzaak verschillende 
keren bewezen. Er is echter ruimte voor verbetering, 
want de structuur, kwaliteit en daadkracht van de 
casusoverleggen verschillen per gebied. Hierdoor is 
er onvoldoende uniformiteit en dat werkt verkeerde 
verwachtingen tussen ketenpartners in de hand. Voor 
een effectief en daadkrachtig keten is het van essen-
tieel belang dat de basis op orde is. Dat begint al bij 
een uniform casusoverleg. 
Voor de casusoverleggen worden daarom uniforme 
uitgangspunten gesteld als het gaat om (minimale) 
frequentie, kennisniveau en aanwezigheid van de 
vertegenwoordigers namens de partners. Een partner 
kan een casus agenderen wanneer de inzet van 
eigen middelen en/of instrumenten onvoldoende blijkt 
om de overlast aan te pakken.

De veiligheidsregisseur is als procesregisseur voor-
zitter van het casusoverleg. Onder de verantwoor-
delijkheid van de veiligheidsregisseur wordt er in het 
casusoverleg een multidisciplinaire aanpak opgezet 
voor complexe woonoverlast en wordt afgesproken 
welke ketenpartner het initiatief neemt op de inhoud. 
In casusoverleg worden tevens de reeds uitgezette 
plannen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

3.4  Instrumenten aanpak woonoverlast
De ketenpartners staan verschillende instrumenten 
ter beschikking bij de aanpak van woonoverlast. Elke 
ketenpartner heeft een eigen rol met instrumenten en 
bevoegdheden. Deze gezamenlijke instrumenten en 
bevoegdheden worden de escalatieladder genoemd. 
De escalatieladder is in 2015 al geïntroduceerd, maar 
wordt in het kader van de aanpak woonoverlast 2019 
- 2023 aangescherpt en uitgebreid. 

De escalatieladder heeft geen vooraf vastgestelde 
volgorde, omdat elke woonoverlastzaak om maat-
werk vraagt. Wanneer welk instrument ingezet wordt, 
wordt afgesproken in het gezamenlijke casusoverleg. 

Het uitgangspunt hierbij is dat de partners in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de overlast ingrijpen, om 
escalatie te voorkomen. Het instrument dat ingezet 
wordt moet proportioneel en passend zijn. Dat houdt 
in dat Rotterdammers bij voorkeur in eerste instantie 
zelf de verantwoordelijkheid nemen om overlast aan 
te pakken. Ketenpartners kunnen Rotterdammers 
hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld te verwijzen 
naar de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR), 
een gesprek te voeren, of buurtbemiddeling/
mediation aan te bieden. 

Ketenpartners kunnen in het geval van civiele con-
flicten tussen burgers onderling, zoals burenruzies, 
ook adviseren om de regelrechter in te schakelen. 
De regelrechter is een initiatief van de Rechtbank 
van Rotterdam. De regelrechter doet een bindende 
uitspraak, wanneer de partijen niet tot een oplossing 
kunnen komen. 

De inzet van ondersteuning en/of zorg is van essen-
tieel belang bij de aanpak van woonoverlast dat door 
kwetsbare Rotterdammers wordt veroorzaakt. In dat 
licht kan de inzet van zorg en/of ondersteuning ook 
gezien worden als een instrument van de escala-
tieladder aanpak woonoverlast. Voor een adequate 
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samenwerking met het wijkteam wordt nader uitzoek-
werk verricht. 

In 2017 zijn elf woonunits Skaeve Huse aan de  
Soesterbergstraat gerealiseerd. Skaeve Huse is 
bedoeld voor veroorzakers van woonoverlast, als ge-
volg van problematiek op meerdere leefvelden. Denk 
bijvoorbeeld aan psychiatrie, verslaving en gedrags-
problematiek. In 2018 is Skaeve Huse geëvalueerd. 
Hieruit blijkt dat Skaeve Huse succesvol is in het 
wegnemen van woonoverlast uit de wijken. Skaeve 
Huse wordt daarom uitgebreid met vier woonunits. 

Particuliere verhuurders, corporaties en VvE’s heb-
ben ook middelen en bevoegdheden om woonover-
last aan te pakken, soms ook vanuit civielrecht. In de 
huurovereenkomst of splitsingsakte kunnen regels 
worden opgenomen over het (niet) veroorzaken van 
overlast. Corporaties en verhuurders kunnen ook 
gedragsaanpassingen overeenkomen met een over-
lastgevende huurder. Dit is een gebod om bepaald 
gedrag na te laten of juist te doen. Dit kan vrijwillig, 
maar in bepaalde gevallen ook civielrechtelijk. Corpo-
raties hebben een laatste kans beleid. En als ultimum 
remedium kan een verhuurder tevens de rechter 
verzoeken om een huurovereenkomst te ontbinden.

De burgemeester heeft bevoegdheden om in te grij-
pen bij woonoverlast. De burgemeester kan eerst een 
formele waarschuwing geven aan een overlastgever. 
Dit is van belang voor dossieropbouw. De formele 
waarschuwingen zijn tevens van belang voor de 
mogelijke inzet van een bestuursrechtelijke gedrags-
aanwijzing of een tijdelijke woningsluiting.  

De bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is een 
nieuw instrument. Deze bevoegdheid houdt in dat 
de burgemeester Rotterdammers die ernstige en 
lang- durige hinder veroorzaken voor omwonenden, 
een gedragsaanwijzing op kan leggen. Het is een 
complexe bevoegdheid en is daardoor lastig toe te 
passen in de praktijk. De afgelopen tijd is ervaring op-
gedaan met dossiervorming en de opbouw van een 
zaak. Het opleggen van een gedragsaanwijzing wordt 
daarom vaker toegepast.

Tijdens de aanpak van woonoverlast zal in voor-
komende gevallen gestuit worden op situaties die 
behoren tot flankerend beleid. Denk aan malafide 
verhuurders, ondermijning, gevaar als gevolg van 
geestesstoornis (BOPZ/ verplichte GGZ) en strafbare 
feiten. Dit wordt warm overgedragen aan de juiste 
partner.
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Zorgvuldige dossiervorming is een absolute voor-
waarde voor een doeltreffende aanpak van woon-
overlast. Naarmate de escalatieladder verder doorlo-
pen wordt, worden er hogere eisen gesteld aan het 
dossier. Want de inzet van ingrijpende instrumenten, 
zoals Skaeve Huse, gedragsaanwijzingen en woning-
sluitingen, moeten gelegitimeerd worden aan de hand 
van het dossier. 

Omdat elk dossier in theorie kan uitmonden in een tij-
delijke woningsluiting of ontbinding van een huurover-
eenkomst, is het van essentieel belang dat er vanaf 
de eerste melding een dossier wordt aangelegd.

3.5 Convenant aanpak woonoverlast
De afspraken die de ketenpartners maken in het 
kader van de aanpak woonoverlast 2019 – 2024, 
worden vastgelegd in een convenant. Dit is van 
belang, omdat een convenant  zorgt voor uniformi-
teit in de aanpak van woonoverlast en het vergroot 
de voorspelbaarheid. De aanpak van woonoverlast 
wordt hiermee efficiënter en effectiever. 

De Rotterdammer gaat dit merken, omdat ketenpart-
ners beter op elkaar zijn ingespeeld. Het is een goed 
geolied team. Rotterdammers worden niet van het 
kastje naar de muur gestuurd, omdat ketenpartners 
een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben en 
er onderling voor zorgen dat een melding op de juiste 
manier wordt opgepakt. 

Rotterdam is een prettige en leefbare woonstad, en 
dat moet zo blijven! Het Actieplan woonoverlast 2019 
– 2023: Samen tegen woonoverlast, gaat hier een 
belangrijke bijdrage aan te leveren. Woonoverlast 
pakken we aan! Samen met partners.


	1. Samen tegen woonoverlast 
	1.1 Woonoverlast

	2. Startpunt aanpak woonoverlast
	2.2 Evaluatie een verbeterpunten
	2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
	3. Wat gaan we doen en hoe?
	3.1 Uitbreiding van de keten
	3.2 De gemeente voert de regie
	3.3 �Ruggengraat aanpak: casusoverleg woonoverlast
	3.4 �Instrumenten aanpak woonoverlast
	3.5 Convenant aanpak woonoverlast




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Actieplan Woonoverlast T-PDF.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


