
 
STAPPENPAN SLUTING WONINGEN/LOKALEN  
 

STAPPEN Opgesteld Getekend Verzonden 

Casustafel BT    

Advies/rapportage politie    

Voldoende ‘plusjes’ 
hennepbericht/bestuurlijke rapportage 
-handelshoeveelheden soft-/harddrugs 
-voorbereidingshandelingen 
-verklaringen kopers 
-toeloop 
-gevaar openbare orde en veiligheid 
-verwijtbaarheid 

   

Hennepbericht/bestuurlijke rapportage  
z.s.m. (politie) 

   

Jurist bekijkt casus met team    

BELLEN 
Wijkagent bellen over bewoner in het pand / 
actuele situatie  

   

Vaststellen betrokkenen/belanghebbenden: 
eigenaar / gebruiker / exploitant, ev. 
bewoners bij woningen / situatie (sociaal, 
kinderen?) 

   

- Evt. begeleidende brief aan 
woningcorporatie    

   

Vaststellen precieze plek drugsvondst (in 
ruimte van lokaal, etc.) 

   

Z.s.m. advies in memo 
ri. burgemeester 

   

- Waarschuwingsbrief, dan wel    

- Voornemenbrief / directe last onder 
bestuursdwang/sluiting 13b opstellen 
(afhankelijk situatie) en verzenden; aan 
eigenaar/bewoner/overig belanghebbende 
inclusief hennepbericht/bestuurlijke 
rapportage (eerste versie meesturen, 
persoonsgegevens onzichtbaar) 

   

Mogelijke zienswijzen opnemen en uitwerken    

Contactpersoon bij woningcorporatie 
achterhalen via wijkagent 

   

    

STUKKEN    

1. Besluit tot sluiting (=last onder 
bestuursdwang) incl. reactie op zienswijze 

   

2. Begeleidende brief voor eigenaar – Evt. 
zienswijze door woningcorporatie?  

   

3. Begeleidende brief indien van toepassing 
voor advocaat  

   

4. Machtiging tot binnentreden (indien pand 
niet leeg op dag van sluiting) 

   

5. Aanplaktekst bekendmaking    

6. Formulier t.b.v. registratie sluiting in 
kadaster -  per mail naar collega Wkpb 

   

7. Persbericht    

SEALEN 
- aanplaktekst bekendmaking 

   

MAILEN    

Besluit aan politie    



Besluit aan collega’s/overig 
(veiligheid/handhaving) 

   

    

AFSPRAKEN MAKEN VOOR TIJDSTIP 
SLUITING 
- met wijkagent 
- met woningcorporatie (contactpersoon 
benaderen) 

   

FEITELIJK SLUITEN: controle  op ……                 
- door collega’s handhaving                                      
- meenemen schaar/aanplakbiljet/zegel/ 
machtiging 
- vooraf: hebben bewoners het pand 
verlaten? 
- pand vooraf bekijken door handhaving 
- handhaving vlak voor de dag van sluiting 
naar pand met politie en woningcorporatie 
- gwe checken/stroom ev eraf 
- deuren (laten) afsluiten 
- sleutels (laten) innemen 
- bekendmaking erop 
- e.v. verzegelen, niet in eerste instantie 

   

Wie nog meer informeren?    

Politie verzoeken periodiek controles uit te 
voeren op gesloten zijn en toezending 
besluiten per mail 

   

B&W en raad (mail-brief) informeren    

E.v.: handhaving afspraak met aannemer 
voor vervangen sloten en of dichttimmeren 
(alleen zo nodig) 

   

Persbericht    

    

    

    

    

    

    

    

 


