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Bijlage 1 
Gemeenten hebben een aantal wettelijke bevoegdheden om overlast en verloedering 
aan te pakken. (Nb. Opsomming is niet limitatief).  
 
Cameratoezicht (151c Gemeentewet) 
De burgemeester kan op basis van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s 
voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.  
 
Alcoholverboden  
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan de gemeente een lokaal juridisch kader 
scheppen voor de horecasector. Ook bestaat de mogelijkheid het nuttigen van alcohol op de 
openbare weg te beperken. 
In een aanwijzingsbesluit op basis van de APV kunnen bepaalde wegen of gebieden worden 
aangewezen, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken 
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.  
Daarnaast kan er in de APV een exploitatievergunning voor horeca-inrichtingen verplicht worden 
gesteld. Deze vergunning kan op basis van de APV worden ingetrokken als er risico is voor de 
openbare orde of als het woon- en leefklimaat van de omgeving wordt aangetast.  
Ten slotte kunnen in de APV bepalingen worden opgenomen over de sluitingstijden van de 
horeca. Eventueel kunnen er aanvullende beleidsregels voor sluitingstijden worden vastgesteld 
 
Verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte 
De Opiumwet stelt het bezit van en de handel in drugs strafbaar, maar het gebruik van drugs is 
niet strafbaar. Druggebruik in de openbare ruimte kan wel overlast met zich meebrengen. 
Sommige gemeenten hebben vanuit een overlastperspectief een verbod op het gebruik van drugs 
in de APV opgenomen. Het doel van zo'n bepaling is dan om de overlast die burgers ondervinden 
van het openlijk gebruik van drugs te bestrijden. De APV-bepalingen zijn per gemeente 
verschillend omdat de overlastproblematiek in iedere gemeente anders is.  
 
Tot voor kort werden APV-bepalingen met een verbod op druggebruik in het openbaar vooral 
ingezet met het oog op overlast door harddruggebruik. De laatste tijd wordt ook het gebruik van 
cannabis vaker als overlast ervaren, vooral als dit in groepen gebeurd en als onderdeel van ander 
overlastgevend gedrag. Gemeenten gaan er toe over om ook bepalingen over cannabisgebruik in 
de APV op te nemen. 
 
Samenscholingsverboden  
In het belang van de openbare orde en het leefklimaat kunnen verzamelingen van personen op 
bepaalde aangewezen plaatsen verboden worden. De noodzaak om dergelijke verboden in de 
APV op te nemen speelt niet bij alle gemeenten, maar met name bij gemeenten waar de 
problematiek rond handel en gebruik van drugs op straat groot is.  
 
Het samenscholingsverbod dient om de openbare orde te waarborgen, criminaliteit terug te 
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dringen en de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Het verbod is gericht op de 
mensen die overlast veroorzaken. Hierbij valt te denken aan schelden, roekeloos rijden met 
scooters of auto’s, vernielen, hinderen en intimideren van voorbijgangers. Onder overlast valt ook 
crimineel gedrag, als auto-inbraken, overvallen, woninginbraken en straatroof.  
 
De rechter heeft t.a.v. het samenscholingsverbod bepaald dat het ‘simpelweg met een groep 
mensen op de openbare weg staan’ niet per definitie een samenscholing is. Er moet sprake zijn 
van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.  
 
Gebiedsverboden (172, derde lid Gemeentewet & APV)  
Personen die de openbare orde ernstig verstoren in een gebied kunnen voor een bepaalde duur 
een gebiedsverbod opgelegd krijgen (ingevolge de APV of artikel 172, derde lid Gemeentewet). 
 
Verwijderingsbevelen of verblijfsontzeggingen (175 en 176 Gemeentewet) 
De burgemeester kan noodbevelen uitvaardigen tegen personen die overlast veroorzaken. In het 
belang van de openbare orde kan een bepaald persoon het verblijf in een gebied voor een 
bepaalde tijd worden ontzegd. 
 
Aanwijzing veiligheidsrisicogebied t.b.v. preventief fouilleren 
Op basis van artikel 151b Gemeentewet kan de burgemeester bij verstoring van de openbare orde 
door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een 
gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij 
behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied ten behoeve van preventief fouilleren.  
 
Wet Victor en Victoria  
De wet Victoria (174a Gemeentewet) is een instrument om overlast uit panden aan te pakken door 
de panden te sluiten.  
De Wet Victor (art. 14 - voorheen 16a - Woningwet) stelt gemeenten in staat om panden te 
onteigenen als deze een verstoring van de openbare orde opleveren.  
De VROM-Inspectie maakt momenteel een handreiking waarin alle mogelijkheden staan die 
gemeenten hebben om de woonoverlast te bestrijden. 
 
Wet Damocles (13b Opiumwet) 
Deze wet stelt gemeenten in staat panden – waaronder ook woningen – te sluiten wegens 
drugshandel. Aantonen van de verstoring van de openbare orde en veiligheid is in dit geval niet 
noodzakelijk.  
 
Wet bestuurlijke boete in de openbare ruimte (154b e.v. Gemeentewet) 
Het gemeentelijk instrument van de bestuurlijke boete in de openbare ruimte geeft gemeenten een 
zelfstandige bevoegdheid om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en 
overlastveroorzakende, lichte overtredingen van de APV en de afvalstoffenverordening (Asv). 
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Met de bestuurlijke boete kunnen gemeenten zelf bepalen wanneer en op welke locaties wordt 
gehandhaafd, dus zonder direct afhankelijk te zijn van de (inzet van) politie en Openbaar 
Ministerie (OM). 
 
In de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die op 1 juli 2009 in werking is 
getreden, wordt de bestuurlijke boete in artikel 5:40 van de Awb gedefinieerd als de bestraffende 
sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. 
 
 
 
 
 
 
 




