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Wijziging beleidslijn ontruimingen
Geachte raadsleden,
Jaarlijks vinden in de gemeente Vlissingen gemiddeld 18 gedwongen huisontruimingen plaats
(het coronajaar 2020 niet meegerekend). Bij een gedwongen huisontruiming moeten bewoners
of gebruikers van percelen om uiteenlopende redenen (betalingsachterstand, extreme
woonoverlast of criminele activiteiten) deze percelen gedwongen verlaten. In opdracht van de
executant wordt de achtergelaten inboedel vaak op de openbare weg geplaatst. Dit is in strijd
met artikel 2.5 van de APV.
Gemeente Vlissingen beschikt over een beleidslijn ontruimingen (2004). Per 1 april 2021 is het
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) gewijzigd. Hierdoor is het college van B&W bij
een huisontruiming verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van de inboedel. Uiteindelijk is
het doel van deze wetswijziging om als gemeente verbonden te blijven met de inwoner. Dit
vraagt om een breder perspectief (o.a. schuldhulpverlening) dan alleen de feitelijke
huisontruiming. Daarom moet de beleidslijn ontruiming in zijn geheel worden herzien. In
afwachting van het definitieve beleid hanteren wij, zoals VNG aangeeft in haar handreiking,
een tijdelijke gedragslijn (proefperiode). Momenteel hebben medewerkers die direct betrokken
zijn bij de uitvoering van een huisontruiming te maken met een aantal onwenselijke situaties
(o.a. veiligheid). Om deze op korte termijn al op te lossen wordt een deel van de taken
uitbesteed aan externe partij(en).
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Na een proefperiode wordt in het najaar het beleid voor ontruimingen in breder perspectief
ontwikkelt. Vervolgens worden de taken voor afvoer en opslag uitbesteed voor een langere
periode. In de bijlage bij deze brief vindt u de tijdelijke gedragslijn voor ontruimingen.
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