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Agendapunt
Onderwerp verordening binnentreden ter uitvoering 

van noodverordeningen

Middenbeemster, 15 maart 2010 

Aan de raad

> voorstel

U wordt geadviseerd in te stemmen met de verordening “binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen”en deze vast te stellen. 

> toelichting

De verordening binnentreden is noodzakelijk om als wettelijke basis te dienen indien in een concrete 
situatie een noodverordening is afgekondigd en het ter uitvoering daarvan noodzakelijk is dat, ter 
voorkoming of bestrijding van ernstig gevaar voor personen en of goederen in het kader van openbare 
orde en veiligheid, tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden in de woning. Zonder deze 
verordening is het niet mogelijk om op een juiste manier uitvoering te geven aan een noodverordening.

De gemeentelijke noodbevoegdheden zijn geregeld in artikel 175 (noodbevel) en 176 
(noodverordening) van de Gemeentewet en geven de burgemeester bevoegdheden om in geval van 
(dreigende) wanordelijkheden of rampen bevelen te geven die hij noodzakelijk acht ter beperking van 
het gevaar of ter handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan daartoe een 
noodverordening afkondigen.  Het kan in een voorkomend geval noodzakelijk zijn dat binnengetreden 
moet worden in een woning maar de bewoner toestemming weigert. Deze verordening geeft daartoe 
de mogelijkheid nadat door de burgemeester een noodverordening is afgekondigd. 

In de noodmaatregel moet zo nauwkeurig mogelijk worden aangegeven welke feiten en 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, tot wie het is gericht en waar de geadresseerde zich aan 
dient te houden en binnen welk gebied de maatregel geldt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
blokkades, bomruimingen en evacuaties.

Met de verordening wordt beoogd de uitvoering van een in een concreet geval afgekondigde 
noodverordening mogelijk te maken waarbij het grondwettelijk geregelde huisrecht en het recht op 
privacy tijdelijk opzij geschoven kan worden in een mate die niet ingrijpender is dan strikt noodzakelijk. 

> juridische consequenties

Op grond van artikel 149 Gemeentewet bent u bevoegd verordeningen te maken / vast te stellen die u 
in het belang van de gemeente nodig acht. Een verordening treedt pas in werking 8 dagen nadat het op
de juiste wijze bekend is gemaakt (139 en 142 Gemeentewet). 
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In de Gemeentewet is artikel 149a opgenomen. Dit artikel strekt ertoe dat u in bepaalde gevallen aan 
personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verordening de bevoegdheid kan 
verlenen tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. 

> financiële consequenties

N.V.T.

Hoogachtend,

H.N.G. Brinkman, 
burgemeester


