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Geachte heer Grapperhaus,
In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met wetgeving juridische knelpunten wil
oplossen in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
Vervolgens is tegen die achtergrond een wetsvoorstel gemaakt dat voorziet in een verruiming van
artikel 174a Gemeentewet. U heeft uw wetsvoorstel voor verruiming van dit artikel op 18 november
2019 gepubliceerd voor consultatie. Met deze beoogde verruiming van artikel 174a Gemeentewet
krijgen burgemeesters de bevoegdheid om woningen te sluiten als deze worden blootgesteld aan
ernstig geweld van buitenaf, zoals een beschieting of explosie. Ook wordt het mogelijk om
woningen te sluiten wanneer wapens worden aangetroffen. Deze mogelijkheden voorzien in een
behoefte die in diverse gemeenten speelt. We zijn dan ook tevreden dat u in navolging van de
proeve van wetgeving ‘Voorkomen en Aanpakken ondermijning’ van regioburgemeesters met dit
wetsvoorstel komt.
Wij hebben begrepen dat de voortgang van het proces om tot een verruiming van artikel 174a
Gemeentewet te komen, vertraging heeft opgelopen. Het wetsvoorstel bevindt zich nog steeds in
de voorbereidende fase. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus dit afgelopen jaar
hebben wij daar begrip voor. Echter, gemeenten en burgemeesters zien zich steeds vaker
geconfronteerd met ernstige verstoringen van de openbare orde bij panden, zoals woningen, die
worden blootgesteld aan geweld van buitenaf en/of woningen waar (vuur)wapens worden
gevonden. Wij willen daarom (nogmaals) bij u onder de aandacht willen brengen dat het voor
gemeenten van groot belang is dat er spoedig uitvoering wordt gegeven aan het wetsvoorstel voor
verruiming van artikel 174a Gemeentewet.
In onze brief aan de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid ten behoeve van het AO
georganiseerde criminaliteit en ondermijning d.d. 5 november hebben wij hier ook aandacht voor
gevraagd. Wij verzoeken u dan ook dringend om prioriteit te geven aan uitvoering van aanpassing
van artikel 174a Gemeentewet.
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Wij vernemen graag of u aan ons verzoek gehoor kunt geven en op welke termijn wij volgende
stappen kunnen verwachten.
Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid om een nadere toelichting te geven om de urgentie nader
te onderbouwen.
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