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Amendement “Handhaving woonoverlast”
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De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 13 november 2017, besprekende de 
Programmabegroting 2018-2021’,

Constaterende dat:
• de raad in 2015 heeft besloten om onzelfstandige bewoning te reguleren middels een bestemmingsplan,
• reguleren via het bestemmingsplan van belang is om concentratie van onzelfstandige bewoning te 

voorkomen,
• daarbij aanvullende maatregelen nodig zijn, omdat bijkomende factoren die gelijkt worden aan 

onzelfstandige bewoning zoals geluids- en parkeeroverlast niet per definitie via het bestemmingsplan op te 
lossen zijn,

• de raad prioriteit gegeven heeft aan een aantal maatregelen ter voorkoming van woonoverlast en verbeteren 
van de leefbaarheid in wijken:

o (het voortzetten van) afspraken met woningcorporaties over het bieden van geschikte woonruimte 
voor de kwetsbare groepen in de samenleving;

o het instellen van een gemeentelijk meldpunt voor woonoverlast;
o het oprichten van een stedelijk team waar de aanpak van woonoverlast gecoördineerd wordt.

• de kosten voor 1 FTE voor team vergunningen worden gedekt uit het kostendekkende deel van de leges,
• de inzet op onzelfstandige bewoning een vrij intensieve aanpak door team Handhaving (1 FTE) vereist 

waarvoor op dit moment dekking ontbreekt,
• het college de noodzaak benadrukt van een integrale aanpak van woonoverlast, waarvoor extra inzet op 

handhaving benodigd zal zijn,

Overwegende dat:
• er vanuit de verschillende stadsdelen regelmatig klachten m.b.t. woonoverlast direct of indirect gelieerd met 

onzelfstandige bewoning binnen komen,
• dit de noodzaak van een intensieve integrale aanpak bevestigt,
• de integrale aanpak nog niet volledig inzichtelijk is,

lultDraagt op tet:
• het beschikbaar stellen van een bedrag van €60.000 bij team Handhaving, die zich bezig zullen houden met 

de aanpak woonoverlast, (zoals besloten in RVS ‘Bestemmingsplan Onzelfstandige bewoning Enschede, 
corsa 1700102501')

• dekking voor 2018 te zoeken in de reserves gebiedsontwikkeling en/of ‘nog uit te voeren werkzaamheden’,
• het inzichtelijk maken van de prioritering van de handhaving richting een intensieve integrale aanpak van 

woonoverlast,
• te zoeken naar structurele dekking voor de intensieve integrale aanpak voor 2019 en later,
• de begroting conform aan te passen.


