Reactie op technische vragen beleidsplan bestuurlijke handhaving van
Paul Platen (VVD)
Vraag 1.
“Het nieuwe handhavingsbeleid moet budgetneutraal zijn.” (raadsvoorstel blz. 4)
Betekent dit dat de uitgaven voor toezicht en handhaving geheel worden gedekt door
inkomsten, die op deze taakgebieden worden gegenereerd?
Hoe wordt deze doelstelling in de periode 2012 – 2014 gerealiseerd?
Antwoord
Met budgetneutraal wordt hier bedoeld dat toezicht en handhaving naar de
uitgangspunten van de nieuwe Beleidsnota bestuurlijke handhaving in beginsel niet meer
– aan kostenplaatsen – mag kosten dan nu met de personele formatie het geval is.
Behoudens voor een beperkt deel leges op omgevingsvergunningen voor
opleveringscontroles zijn toezicht en handhaving algemene lasten, onlosmakelijk
verbonden aan de publieke taak, die niet door structurele inkomsten worden gedekt.
Eventuele opbrengsten, zo bijvoorbeeld uit dwangsommen of de pv-vergoedingen voor
bestuurlijke strafbeschikkingen, worden verantwoord als incidentele baten.

Vraag 2.
Handhaving van het omgevingsrecht ziet op het behoud en herstel van de ruimtelijke
kwaliteit (blz. 11). Kunt u een aantal voorbeelden geven van deze handhaving?
Antwoord
Gemeentelijk ruimtelijk beleid wordt vastgelegd in bestemmingsplannen. Daarmee
reguleren bestemmingsplannen de door de gemeente(raad) gewenste ruimtelijke
kwaliteit. Elke overtreding van het bestemmingsplan, waarop gehandhaafd wordt –
preventief of repressief – draagt daarmee bij aan behoud en herstel van de ruimtelijke
kwaliteit. In het algemeen gaat het daarbij niet alleen om regulier toezicht op
omgevingsvergunningen voor bouwen en slopen, maar ook om illegale bouw en strijdig
gebruik met het bestemmingsplan.

Vraag 3.
In hoeverre is of wordt het mogelijk bij de samenwerking tussen de diverse
handhavingspartners (geautomatiseerd) informatie uit te wisselen?
Antwoord
Op dit moment nog niet. Geautomatiseerde uitwisseling van ( digitale ) informatie is in
het algemeen ook technisch nog sterk in ontwikkeling. Aanbieders van pakketten nemen
daarbij een centrale positie in. Op termijn verwachten wij zeker nieuwe toepassingen van
geautomatiseerde koppelingen van systemen en bestanden. Uiteraard volgen wij die
ontwikkelingen met grote belangstelling.

Vraag 4.
Inwoners hebben tips en suggesties gegeven, waarvan een aantal worden overgenomen
in het plan (blz. 17). Welke zijn dat?
Antwoord
De voorkeuren voor de eenduidige prioriteiten worden gevolgd: niet alleen parkeren,
brandveiligheid, hard rijden, maar ook hondenpoep en jeugdoverlast.
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Meer toezicht op straat, om de pakkans te vergroten. Verscherpt parkeertoezicht: meer
controles, ook op parkeren buiten de vakken en lik-op-stuk beboeten van
parkeerovertredingen.
Met de invoering van het nieuwe beleid zal ook het toezicht op en de handhaving van
hondenpoep worden geïntensiveerd, na voorafgaande voorlichting, informatie en
waarschuwingen.
Aanpak van (jeugd-)overlast, ook in het uitgaansgebied. Vorig jaar is in samenwerking
met de horeca particuliere beveiliging in de openbare ruimte ingezet om de orde en rust
in het gebied te bevorderen.
Voortzetting en verbreding van alcoholcontroles, ook door aanwijzing van nieuwe
alcoholverbodsgebieden en de handhaving daarop door de BOA’s door middel van een
bekeuring.

Vraag 5.
Hoe is de mening van de ondernemers en van de horecasector, die bij de voorbereiding
zijn betrokken, verwerkt in het plan, met name bij de prioritering?
Antwoord
Als stakeholders zijn ook met de ondernemers en de horecasector clustergesprekken
gevoerd. Centrale aandachtspunten daarbij waren strijdig gebruik, van zowel bebouwing
( voor illegale bewoning en voor verboden detailhandel ) als terreinen en openbare
ruimte, parkeerstroken meer in het bijzonder. Op inhoud maken deze deel uit van de
regeliere taken en werkzaamheden van toezicht en handhaving. Was de prioritering in
het Meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011 gebaseerd op een
kwantitatieve en kwalitatieve risico-analyse met behulp van een puntenmodel van het
Kenniscentrum van het Ministerie van Justitie, in het nieuwe Beleidsplan bestuurlijke
handhaving zetten wij in op een beperkt aantal prioriteiten op hoofdlijnen, met ruimte
om pragmatisch in te kunnen spelen op andere knelpunten. In dit stelsel kunnen toezicht
en handhaving zich flexibeler richten op meer concrete behoeften, ook vanuit de
samenleving.

Vraag 6.
Kunt u inzicht geven hoe de selectie van evenementen met het oog op preventieve
handhaving wordt gemaakt (blz. 19)? Welke criteria spelen daarbij een rol?
Antwoord
De aard, de schaal van het evenement, de doelgroep, het verwachte aantal bezoekers,
de locatie cq de ( potentieel ) gehinderde omgeving – meer in het bijzonder voor wat
betreft geluid en de bebouwingsdichtheid, eventuele klachten of eerdere overtredingen,
met betrekking tot het evenement zelf of andere signalen over nalevingsgedrag in het
algemeen zijn de voornaamste selectiecriteria. Daarnaast is het uitgangspunt een
organisator niet meer dan 1x per jaar te selecteren, behoudens gebleken klachten en / of
overtredingen. Verder is de opzet jaarlijks voor andere evenementen te kiezen, voor
globaal 5 tot 10 evenementen, mede afhankelijk van de capaciteit en overige prioriteiten.

Vraag 7.
Hoe staat de provincie Zuid Holland met betrekking tot Nieuwkoop in de discussie over
het toedelen van (toezichthoudende en handhavende) taken aan de Omgevingsdienst
West Holland (blz. 28)?
Antwoord
De provincie heeft zich over onze lijn in de beleidsnota nog niet uitgesproken.
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Vraag 8.
Waarom wordt bij herhaling van een overtreding (recidive) eerst begonnen met een
waarschuwing (blz. 33)?
Antwoord
Bij overtredingen zonder dat sprake is van acuut gevaar wordt eerst gewaarschuwd.
Nadat voor deze categorie van overtredingen eerst is gewaarschuwd wordt bij herhaling
gehandhaafd.

Vraagt 9.
Wat betekent de sanctiestrategie, dat bij een kleine overtreding van meer ondergeschikte
aard preventief wordt gehandhaafd (blz. 33). Kunt u een voorbeeld geven?
Antwoord
Voorlichten, informeren, afspraken maken, waarschuwen zijn vormen van preventief
handhaven. Deze instrumenten worden toegepast bij ( zeer ) lichte overtredingen, en
zonder dat sprake is van structurele overtredingen door dezelfde personen, waarbij ook
rekening wordt gehouden met de interval. Als voorbeeld hiervan kan een reclamebord
worden genoemd, dat met vergunning of conform de beleidsregels verkeerd is geplaatst.

Vraag 10.
Kunt u -wellicht aan de hand van benchmarkgegevens- aangeven hoe de personele
capaciteit (8,7 fte) zich verhoudt tot die van andere gemeenten met een inwoneraantal
vergelijkbaar met Nieuwkoop?
Antwoord
Er zijn geen benchmarkgegevens voorhanden, waarbij ook de gemeente Nieuwkoop
wordt vergeleken met andere gemeenten.
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