STAPPENPLAN WOONOVERLAST
WM = Wijkmanager
V&K= Veiligheid en Kabinet (OOV)

september 2017
OZHZ= Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

WM ontvangt
signaal overlastpand door:
bewoners, politie,
V&K, etc

Pand van Trivire /
Woonbron

Overdracht aan
corporatie

* Reguliere inzet:
- meldpunt Z&O
- buurtbemiddeling
- politie,
- sociaal team, etc

Melding V&K

Particulier
woningbezit

Kamerverhuurpand

WM:
Checkt of *reguliere aanpak
ingezet is/voldoende is.
Zo niet, en het is structurele
overlast: registreert, verzamelt
informatie en legt dossier aan
en coördineert de actie(s) door
de wijkpartners.
Waar nodig ondersteund door
PM woonoverlast.
Zorgt dat overlastgever
geïnformeerd wordt.

WM of andere partner:
Contact huiseigenaar
en/of overlastgever
1. uitnodiging
overlastgesprek
(week 1/2)
2. overlastgesprek
samen met wijkagent
(week 3/4)
3. evaluatiegesprek
(week 7/8)

WM:
- Contact melder
- Contactpersoon /
terugkoppeling melder,
buurtbewoners,
buurtcomités,…

Inventarisatie WM

Zie aanpak overlast
kamerverhuurpanden

Acties/onderzoek door
partners o.a.:
- GGD
- Team Toeleiding &
Bemoeizorg
- Politie
- OZHZ
- buurtbemiddeling
- woningcorporatie
- bewoners
- V&H (inspecteurs)
- BRW (inspecteurs)
- Milieupolitie
- Sociale dienst
- Burgerzaken
- Belastingen
- Politie
- Openbaar Ministerie
- WGW projectmanager
- Eventueel inzet
Bewonersondersteuning (Twern) in overleg
met Stadsontwikkeling

wel opgelost:
- meldingen politie afgenomen
- signalen professionals goed
- signalen buurtbewoner(s) goed

niet opgelost

afsluiten,
wijkactie(s) geslaagd

niet opgelost:
overdracht aan V&K

STAPPENPLAN WOONOVERLAST KAMERVERHUUR

Herhaling
evaluatiegesprek
eigenaar - stap 3
(week 10/11)

september 2017

WM = Wijkmanager
V&K= Veiligheid en Kabinet (OOV)

OZHZ= Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

WM ontvangt signaal overlast-pand door:
bewoners, politie, V&K, etc

Melding V&K

WM:
Checkt of*reguliere aanpak ingezet
is/voldoende is. Zo niet, en het is structurele
overlast: registreert, verzamelt informatie
(ook van de overlastgever) en legt dossier
aan en coördineert de actie(s) door de
partners.

WM:
Contact huiseigenaar
1. uitnodiging
overlastgesprek
(week 1/2)
2. overlastgesprek
samen met wijkagent
(week 3/4)
3. evaluatiegesprek
(week 7/8)

WM:
- Contact melder
- Contactpersoon /
terugkoppeling
melder,
buurtbewoners,
buurtcomités,…

* Reguliere inzet:
- meldpunt Z&O
- buurtbemiddeling
- politie
- sociaal team

- OZHZ:
Inspectie pand
eventueel met
wijkagent en/of
anderen (voor
overlastgesprek met
eigenaar)
- Overige acties/
onderzoek door
partners.

Huiseigenaar zorgt dat
overlastgever
geïnformeerd wordt.
Inventarisatie WM

wel opgelost:
- meldingen politie afgenomen
- signalen professionals goed
- signalen buurtbewoner(s) goed

niet opgelost

Herhaling
evaluatiegesprek
eigenaar - stap 3
(week 10/11)
afsluiten,
wijkactie(s) geslaagd

niet opgelost:
overdracht aan V&K

Overdracht aan Veiligheid & Kabinet

V&K:
Als er niets anders mogelijk is om de overlast
te stoppen, dan onderzoeken of
gedragsaanwijzing opgelegd kan worden.

Waarschuwing sturen naar
overlastgever en/of eigenaar pand.
Gelegenheid om zienswijze in te dienen.

Opleggen gedragsaanwijzing (Last
Onder Dwangsom of Last onder
Bestuursdwang)
Handhaving door politie en/of
handhaving

Eventuele aanvullende
actie(s) partners inzetten
door bv:
- Sociaal Team
- GGD
- Team Toeleiding &
Bemoeizorg
- Sociale dienst
- Burgerzaken
- Belastingen
- Politie
- V&K
- overige

Inventarisatie V&K

wel opgelost:
- meldingen politie afgenomen
- signalen professionals goed
- signalen buurtbewoner(s) goed

afsluiten
actie(s) geslaagd

niet opgelost

Dwangsom innen of
alsnog opleggen.

Nog niet opgelost:
Ultimum remedium:
Huisverbod opleggen
voor maximaal 10
dagen.

