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(Nog) niet je huis uit,
ondanks wiet op zolder
Damocles in de regio
Burgemeesters
mogen huizen en
panden sluiten als
er drugs worden
aangetroffen. Hoe
pakt deze Wet
Damocles uit in de
praktijk? Vandaag
deel 1 van een korte
serie artikelen.

De burgemeester
mag een vrouw met
zware problemen niet
uit haar huis zetten na
een drugsvondst. Nu
volgt een rechtszaak
van de verhuurder.
Manon van den Brekel
Anneke Liebrand
redactie@ed.nl
Nuenen

e Nuenense woont al
jaren met haar volwassen dochter samen in een huurwoning. Moeder staat
onder bewindvoering en kampt
met allerlei psychische klachten:
posttraumatische stressstoornis,
heeft last van dwangmatige handelingen, kampt met een ernstig
depressieve stoornis en ze heeft
een persoonlijkheidsstoornis.
Haar ex-partner ziet kans misbruik te maken van haar kwetsbaarheid. Hij bedreigt haar zodanig dat ze toestaat dat hij een hennepdrogerij aanlegt op haar zolder.
De vrouwen mogen er niet komen.
Tot april vorig jaar ging dat
goed. Toen viel de politie binnen.
En trof op de zolder de drogerij
aan, met zes kilogram gedroogde
wiet. Reden voor burgemeester
Maarten Houben om de woning
voor een maand op slot te willen
draaien. Burgemeesters mogen dat
doen via de Wet Damocles. Het
doel van zo’n tijdelijke sluiting is
om een pand uit het criminele circuit te halen en de overlast die
eventueel is ontstaan een halt toe
te roepen.
Een sluiting heeft in dit geval
echter disproportionele gevolgen
voor de bewoners, meent Bob de
Jong, advocaat van moeder en
dochter. Ook de huisarts geeft in
een brief aan dat sluiting van de
woning ernstige risico’s op geestelijk gebied met zich meebrengt
voor moeder. Toch zijn al deze
omstandigheden voor burgemeester Houben geen reden om af te
zien van de sluiting. Ook drie brieven van verschillende hulpverleners die aangeven hoe ernstig de
situatie is, leggen wat Houben betreft niet genoeg gewicht in de
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hennepdrogerijen die werden aangetroffen door de politie.
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Straks komt
iedereen met
een brief en
dat kan niet
de bedoeling
zijn
—burgemeester
Houben

schaal. Het belang van handhaving
weegt zwaarder, vindt hij.
In een laatste poging de woningsluiting tegen te houden,
schrijft de dochter een brief. ‘Als
onze woning wordt gesloten, vrezen de behandelaars dat mijn
moeder zelfmoord pleegt of een
poging doet.’ En: ‘Ook vrezen wij
dat mijn moeder dan in zo’n diep
dal komt dat ze niet meer te behandelen is.’ De huisarts ondertekent de brief ook.
De twee vrouwen en de burgemeester komen in de rechtbank
tegenover elkaar te staan. Daar
oordeelt de rechter dat een sluiting inderdaad zeer ernstige gevolgen heeft voor de geestesgesteldheid van de twee vrouwen, met
name voor de moeder. ‘Zij hebben
dit voldoende aangetoond en dit is
een omstandigheid die moet worden meegewogen in de belangenafweging’, luidt de uitspraak. De
woning mag niet worden gesloten.
‘Tenenkrommend’, noemt advocaat De Jong de houding van burgemeester Houben achteraf. ,,Wat
moet er dan nog meer aan de hand
zijn voordat hij afziet van een sluiting? Burgemeesters krijgen veel te
veel ruimte. De rechter zet een
goede stap door de burgemeester
te dwingen een betere belangenafweging te maken.”
Na de rechtszaak besluit Hou-

ben in beroep te gaan. Advocaat
De Jong is furieus. Helemaal omdat de burgemeester direct na de
uitspraak de twee vrouwen via
Whatsapp nog heeft gefeliciteerd.
Houben vindt het ‘oprecht goed
nieuws’ dat ze toch hun woning
niet hoeven te verlaten, appt hij.
Dat was een ‘empathische reactie
voor degene die het meest baat
heeft bij de uitspraak’, zegt Houben nu. ,,Dit is dus heel iets anders
dan A zeggen en B doen.” Hij gaat
in beroep omdat hij een uitspraak
wil over het deel dat burgemeesters ‘altijd rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden’, appt Houben aan de vrouwen. ‘Straks komt iedereen met
een brief en dat kan niet de bedoeling zijn.’
Uiteindelijk heeft de burgemeester het hoger beroep ingetrokken. ,,De kans op succes was
klein, zeiden onze juristen”, legt
Houben uit.
Met de uitspraak van de rechter
zijn de problemen voor moeder en
dochter niet verdwenen. De Nuenense woningbouwvereniging
Helpt Elkander heeft nu een
rechtszaak aangespannen tegen de
twee, met als doel de vrouwen alsnog uit hun huurhuis te zetten
wegens de drugsvondst. Wanneer
deze rechtszaak dient, is nog niet
bekend.
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