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Geachte raadsleden, 
 
 
In deze brief wordt toegelicht hoe afgelopen jaar is omgegaan met de 
bevoegdheden waarover de burgemeester beschikt en wordt u uitgenodigd 
aan te geven waarover u eventueel verder geïnformeerd wilt worden en op 
welke wijze. 
 
De burgemeester is belast met het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid. Delegatie naar andere bestuurders is op dit terrein niet mogelijk. 
De burgemeester is bevoegd om manifestaties en evenementen te 
verbieden, kan besluiten tot preventief fouilleren en huisuitzettingen, maar 
ook overgaan tot het sluiten van een horecaonderneming.  
 
Er zijn algemene- en noodbevoegdheden op basis van Gemeentewet en er 
bestaan specifieke bevoegdheden, op basis van specifieke wetten, op basis 
van specifieke artikelen in de Gemeentewet of bevoegdheden die de 
burgemeester ontleent aan gemeentelijke verordeningen. 
 
Tot nu toe is er in de periode 2017 en 2018 vijf keer gebruik gemaakt van een 
specifieke bevoegdheid, te weten artikel 13b Opiumwet (alsmede art. 172 
Gemeentewet j° 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht). Vanwege 
de aard, de ernst en de omvang van de overtreding moest voorkomen 
worden dat in een pand opnieuw overtredingen plaats zouden vinden of 
konden plaatsvinden en daarom is het betreffend pand voor een periode van 
3 respectievelijk 6 maanden gesloten. 
 
Krachtens de Wet Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
(Bopz) kan worden overgegaan tot het (gedwongen) opnemen en 
behandelen van personen in psychiatrische ziekenhuizen: de in 
bewaringstelling op last van de burgemeester (IBS). 
 
De taak van de burgemeester in de opnameprocedure is beperkt tot de 
afgifte van last tot inbewaringstelling bij acuut dreigend gevaar voor of door 
de patiënt en de procedure voor een rechterlijke machtiging niet kan worden 
afgewacht.  
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Artikel 20 Bopz geeft de burgemeester de bevoegdheid de betrokkene in 
bewaring te stellen wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige 
vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene 
het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat een 
voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht en het gevaar niet op een 
andere manier kan worden afgewend. 
 
Onder deze wet is gedwongen zorg alleen mogelijk in een psychiatrisch 
ziekenhuis met Bopz-aanmerking. Daardoor kan een gedwongen opname 
noodzakelijk zijn om iemand gedwongen te behandelen. Medio februari 2017 
is het wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
aangenomen. De Wvggz moet straks de wet Bopz opvolgen die, zoals bij de 
evaluatie bleek, niet toekomstbestendig is. De wet Bopz, zo is 
geconcludeerd, is teveel opnamegericht en er bestaan teveel 
belangenverschillen tussen patiënt, maatschappij en zorginstelling. Verplichte 
zorg moet meer op maat gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand 
buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een 
polikliniek.  
 
Aantal x IBS afgelopen jaren 

 2013 2014 2015 2016 2017  
 

2018 
 

       

IBS 5 6 11 13 7 8 
Cijfers 2018 zijn t/m 17-10-2018 

 
Als instrument in de strijd tegen Huiselijk Geweld kan gebruik worden 
gemaakt van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth). Het doel is het voorkomen of 
beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.  
 
Aantal x Wth afgelopen jaren 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

       

Wth 2 2 5 3 5 2 
Cijfers 2018 zijn t/m 17-10-2018 

 
Deze brief heeft u hopelijk meer inzicht gegeven in het gebruik van de 
bijzondere bevoegdheden waarover een burgemeester kan beschikken en in 
hoeverre hier gebruik van is gemaakt.    
 
Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer gedetailleerdere informatie, 
dan ga ik graag met u in gesprek. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
L.M. Driessen-Jansen 
Burgemeester 


