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Voorwoord
Alleen samen naar een leefbare samenleving.
Den Helder een groeigemeente. Niet zo lang geleden was van groei geen sprake. We
zetten in op “van krimp naar groei”. Hoe we dit gaan bereiken staat beschreven in
Helders Perspectief. Van Krimp naar Groei. Dit betekent dat Den Helder gaat uitbreiden.
Samen met de regio de Kop van Noord-Holland worden tot 2030 extra 5000 woningen
gebouwd.
Maar we bouwen niet alleen huizen. We zorgen ook dat de voorzieningen in de pas lopen
met de ontwikkelingen in de stad. Zaken als hoger onderwijs, culturele voorzieningen,
winkels, plekken om te recreëren, sportvelden en goede zorg.
Om een prettige samenleving te zijn en te blijven zijn regels nodig. Met dit
handhavingsplan maken we duidelijk hoe we optreden tegen mensen die regels niet
naleven.
Het nieuwe Integraal toezicht- en handhavingsplan gaat uit van samenwerken en eigen
verantwoordelijkheid. We doen dit door:
• Vraaggericht en in verbinding met de stad problemen op te lossen.
• Onze toezicht- en handhavingstaken serieus te nemen.
• Inwoners, bedrijven en instellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid, ook
als het gaat om naleving van de regels. Een mooi voorbeeld is het Keurmerk
Veilig Ondernemen of het Keurmerk veilig wonen. Bedrijven en/of inwoners
werken samen met de gemeente aan een veilige omgeving.
• We werken integraal samen met de andere partijen zoals politie, brandweer, de
GGD en omgevingsdienst (OD).
Toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving is breed.
Op 6 april 2021 heeft de raad het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving
(VTH) 2021-2022 vastgesteld. Dit plan gaat alleen over toezicht- en handhavingstaken op
gebied van het omgevingsrecht. Maar toezicht en handhaving is breder dan alleen het
omgevingsrecht. Er is besloten om aansluitend aan het beleidsplan VTH voor de overige
toezicht- en handhavingstaken een Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023 op
te stellen.
Wij doen dit zodat het toezicht-en handhavingsprogramma sneller kan inspelen op de
veranderende omgeving. Het streven is dat we daar zijn waar het nodig is: op het juiste
moment op de juiste plek in de stad. Door informatie gestuurd werken kunnen onze
BOA’s en andere toezichthouders dagelijks bepalen waar de inzet het meest nodig is.
Binnen de gemeente is toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving belegd bij de
wethouder die handhaving (niet wettelijke taken) in zijn portefeuille heeft en de
burgemeester. Er wordt hierin goed samengewerkt. De wethouder die Kinderopvang in
zijn portefeuille heeft is verantwoordelijk voor de handhaving op de kinderopvang.
De toezicht- en handhavingstaken die onder de portefeuille van de wethouder vallen, zijn
onder andere:
- Parkeren
- Afval en rommel
- Hondenbeleid (opruimplicht)
- Fout gestalde (brom)fetsen
De toezicht- en handhavingstaken die onder de portefeuille van de burgemeester vallen,
zijn onder andere:
- Evenementen
- Jeugd en vuurwerkoverlast
- Ondermijning
- Drank- en Horecawet
- Bijtincidenten

2

Dit Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023 is voor 3 jaar opgesteld. Ook het
uitvoeringsprogramma is opgesteld voor 3 jaar. De reden hiervoor is dat naast de
onzekerheid over het Covid-19 virus, informatie gestuurde inzet en het gebiedsgericht
werken nog moet worden ontwikkeld.
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Deel 1: Kaders en uitgangspunten 2021-2023
1. Inleiding – Integraal toezicht- en handhavingsplan Den Helder
2021-2023 (IT&H plan 2021-2023)
1.1 Waarom een Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023
Toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving is breed.
Zo heeft de gemeente het beleidsplan VTH 2021-2022 vastgesteld, die gaat over de
toezicht- en handhavingstaken op gebied van het omgevingsrecht. Toezicht en
handhaving is echter breder dan het omgevingsrecht. Aansluitend op het beleidsplan VTH
wordt in dit Integraal toezicht- en handhavingsplan de ambities neergelegd voor de
overige taken van toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving.
Met dit IT&H plan 2021-2023 maken we duidelijk hoe we optreden tegen mensen die
regels niet naleven. Door duidelijk te maken waarom, hoe en waarop wordt gehandhaafd
kan de toezicht- en handhavingsorganisatie haar werk gericht doen. Het vaststellen van
dit IT&H plan 2021-2023 vergroot de slagvaardigheid van het bestuur bij het afdwingen
van naleving van wet- en regelgeving. De gemeente verwijst in haar besluiten naar dit
plan en neemt daardoor sneller een eenduidig besluit.
Om goed te kunnen aansluiten bij de beleidscyclus is het IT&H plan en
uitvoeringsprogramma 2021-2023 opgesteld voor een periode van 2 jaar.
1.2 Defnitie van toezicht en handhaving
Er zijn door de overheid talloze regels bedacht om maatschappelijke doelen realiseren.
Regels variëren van verbodsbepalingen voor ongewenst gedrag (bijvoorbeeld vuil
dumpen, wildplakken, de bodem verontreinigen, etc.) tot vergunningstelsels voor
bijvoorbeeld het bouwen van woningen en het organiseren van evenementen. Regels
ontstaan veelal als bestuurlijk antwoord op een maatschappelijk probleem, zoals de
vervuiling van de stad of overlast door jongeren. Kortom, regels zijn er om een veilige,
gezonde, duurzame woon- en leefomgeving te garanderen. Regels hebben alleen efect
als inwoners, bedrijven en instellingen de regels naleven. Alles wat de gemeente doet om
de naleving te bevorderen valt in dit IT&H plan onder toezicht en handhaving.

Toezicht en handhaving is het bevorderen van het naleven van wet- en
regelgeving door inwoners, bedrijven en instellingen.
1.3 Doelstelling Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023

Hoofddoel: Toezicht en handhaving is nodig om te komen tot een veilige,
gezonde en duurzame woon- en leefomgeving.
Toezicht en handhaving is ondersteunend aan achterliggende beleidsdoelen, zoals
bijvoorbeeld het realiseren van veilige evenementen, de naleving van de APV of de
aanpak van ondermijning. De wettelijke basis voor het inzetten van gemeentelijke
toezicht en handhaving is altijd landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en
regelgeving waarvoor de gemeente als bevoegd gezag is aangewezen.
De hoofddoelstelling wordt in het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving (zie
hoofdstuk 6) vertaald naar een doelmatige inzet van de beschikbare capaciteit. Hierbij
wordt steeds een integrale afweging gemaakt, zodat het efect van de handhaving voor
een veilig, gezond, leefbaar en duurzaam Den Helder zo groot mogelijk is. Afhankelijk van
het onderwerp is het college of de burgemeester het bevoegde orgaan om de toezicht- en
handhavingsprioriteiten te bepalen.
1.4 Afbakening: integraal toezicht-en handhavingsplan 2021-2023 in relatie tot
overig beleid
Het IT&H plan 2021-2023 beperkt zich – met uitzondering van de kinderopvang - tot de
toezicht-en handhavingstaken in de fysieke leefomgeving. Onderstaand fguur geeft aan
welke beleidsvelden binnen dit IT&H plan vallen.
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Toezicht- en handhavingstaken van onder andere het sociaal domein (bijvoorbeeld de
gemeentelijke sociale recherche) zijn niet meegenomen in dit plan. Er is wel sprake van
een brede samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden.
Toezicht- en Handhavingstaken die binnen dit plan vallen.

APV/DHW/Opiumwe
t

Openbare Orde en
Veiligheid

Meldingen niet zijnde
bouw gerelateerd

Kinderopvang
Integraal
toezicht- en
handhavingsplan
2021-2022

1.5 Wie voert dit plan uit?
In samenwerking met inwoners, bedrijven, politie, brandweer, omgevingsdienst (OD) en
GGD wordt ingezet op een veilige en leefbare samenleving. Alleen samen kunnen we
hiervoor zorgdragen. De gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken worden uitgevoerd
door het team OOV.
1.6 Leeswijzer
Dit beleid is opgebouwd uit twee gedeelten:
Deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 4) bevat de beleidsdoelstellingen van het IT&H plan 2021-2022 In
deze hoofdstukken wordt aangegeven wat we als gemeente verstaan onder toezicht en
handhaving, binnen welke kaders het beleid past en welke ambities we hebben.
Deel 2 (hoofdstuk 5 t/m 7) bevat het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving
2021-2022. In deze hoofdstukken wordt aangegeven wat onze werkwijze is, hoe we de
ambities uit deel 1 vertalen in acties en hoe we rapporteren over de voortgang van het
uitvoeringsprogramma.
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2. Kaders
2.1 Wettelijke kwaliteitseisen voor toezicht en handhaving
De juridische kaders op basis waarvan wij optreden liggen in de verschillende wet- en
regelgeving en de APV. Deze zijn vertaald in de verschillende beleidsstukken die zijn
opgesteld en vastgesteld. In bijlage 1 staan alle beleidsvelden die van toepassing kunnen
zijn benoemd.

3. Visie en uitgangspunten
Wij dragen bij aan een veilige, duurzame, schone en leefbare gemeente waarin
iedereen prettig en gezond woont, werkt en recreëert.
Toezicht en handhaving staat niet op zichzelf, maar levert een bijdrage aan de duurzame
ontwikkeling van Den Helder. De bestuurlijke ambities zoals beschreven coalitieakkoord
2018-2022, staan centraal voor toezicht- en handhaving.
3.1 Visie

Den Helder wil een gemeente zijn met goede en diverse werkmilieus, plezierige
en veilige woonmilieus met een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau
(Strategische Visie 2020)

Wetten en regels zijn noodzakelijk ter bescherming van kwetsbare,
beschermingswaardige belangen zoals veiligheid, een gezond leefmilieu of de openbare
ruimte. Om te bewerkstelligen dat regels worden nageleefd is het belangrijk dat inwoners
begrijpen wat ze wel of niet kunnen/moeten doen. Een goede, toegankelijke en
begrijpelijke dienstverlening is hierbij essentieel. Wij gaan ervan uit dat wat inwoners zelf
kunnen doen, dit ook door hen zelf wordt gedaan.
Dit mag ook van de gemeente worden verwacht. Dat wat onze taak is, voeren we uit.
Vergunningen worden op tijd afgegeven. De toezicht en handhaving is transparant en
voor een ieder gelijk.
Toezicht en handhaving is een keten van activiteiten die gericht is op het doen naleven
van de regels en voorschriften. Handhaving wordt niet alleen gezien als het afdwingen
van naleefgedrag door bestrafng, maar als het gehele proces van opstellen van
duidelijke regelgeving, voorlichting, toezicht, bemiddeling tot - in het uiterste geval sanctionering. Wanneer we toezicht houden, willen we op het juiste moment daar zijn
waar het nodig is.
3.2 Uitgangspunten
1. We werken informatie gestuurde en in verbinding met de gemeente
Vanuit het principe dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving, stimuleren
we de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen als het gaat om
naleving van regels en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de
leefomgeving. Uitgangspunt is dat mensen het logisch vinden om zich aan regels te
houden.
Belangrijk hierbij is dat de gemeente dan ook ruimte biedt aan de wensen die vanuit de
inwoners komen. Zo geven we op een vraaggerichte manier invulling aan het toezicht- en
handhavingsplan.
2. We zijn open en transparant
Wij vertrouwen erop dat de inwoners en ondernemers van Den Helder de
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en activiteiten. Toezicht en
handhaving gebeurt ook vanuit vertrouwen. Loslaten waar het kan zodat er gefocust kan
worden op die zaken die belangrijk zijn. Om écht vraaggericht en in verbinding met de
gemeente te kunnen werken is het belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen
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weten waar ze aan toe zijn. De gemeente wil duidelijk zijn over wat wel en niet is
toegestaan en wat verwacht wordt van onze inwoners.
3. We werken integraal
Integrale handhaving is erop gericht om de barrière tussen systeemwereld en leefwereld
te slechten. Dit wordt op verschillende manieren ingevuld. Onze toezicht- en
handhavingsorganisatie is zo ingericht dat integraal wordt gecontroleerd op de
verschillende taakvelden als veiligheid, een gezond leefmilieu of de openbare ruimte. Dit
zorgt voor een efciënte inzet van de handhavingscapaciteit. Om integraal te kunnen
handhaven zoekt de gemeente waar mogelijk contact met andere toezichthoudende
partijen (zoals politie, brandweer, omgevingsdienst, GGD). Zo realiseren we een
vermindering van de toezichtlast bij bedrijven, voorkomen we onnodige bureaucratie en
worden inwoners niet van het kastje naar de muur gestuurd.
Integraal handhaven betekent ook integraal kijken naar de oorzaak van een probleem: er
mag van ons verwacht worden dat een probleem doeltrefend wordt opgelost. Indien
nodig of wenselijk zal hierbij vanuit het team OOV regie worden gevoerd. Zo worden
contraproductieve discussies tussen organisatieonderdelen over wie “probleemeigenaar’’
is, voorkomen en het voorkomt ook inzet van handhavingsinstrumenten in die gevallen
waarbij handhaving niet de oplossing van het probleem is.
4. We maken keuzes en spelen in op een veranderende omgeving
Bij toezicht- en handhavingsvraagstukken werken we vanuit het besef dat het niet
mogelijk is om elke misstand aan te pakken. Daarnaast veranderen de prioriteiten en
wensen op landelijk- provinciaal- en gemeentelijk niveau gedurende een periode. We
maken keuzes om toch in staat te zijn om de belangrijkste zaken op te pakken en om
onze toezicht- en handhavingscapaciteit op een doeltrefende manier in te zetten. Zo
zorgen we ervoor dat we steeds op het juiste moment daar in de stad zijn waar het nodig
is. De keuzes maken we op basis van drie gelijkwaardige pijlers:
▪
Vragen uit de gemeente (zie uitgangspunt 1);
▪
Prioritering op basis van risicoanalyses: we houden rekening met de efecten van
overtredingen. Door te werken op basis van risicoanalyses realiseren we
lastenverlichting
voor bedrijven die alles goed op orde hebben (geen onnodige controles);
▪
Bestuurlijke prioriteiten: de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken wordt
gevoed
door onder andere sectoraal beleid, zoals het VTH Beleid en het Lokaal
Integraal
Veiligheidsplan.
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4. Ambitieagenda
Deze ambitieagenda is opgesteld op basis van:
- de ontwikkeling van landelijke regelgeving;
- de aanbevelingen uit de evaluatie van het VTH beleid 2019-2021, het Addendum
en het Uitvoeringsprogramma VTH 2020;
- trends en ontwikkelingen;
- de prioriteiten die gesteld zijn in beleidstukken
Deze agenda bestaat uit ambities waar we in de periode 2021-2022 extra aandacht aan
zullen besteden. In de jaarlijkse evaluatie zal aandacht worden besteed aan de voortgang
van de ambitiesagenda. Eventuele fnanciële gevolgen worden meegenomen in een
integrale afweging bij de besluitvorming over toekomstige programmabegrotingen.
De ambities voor 2021-2022 zijn:
1. Ontwikkeling Informatie gestuurde toezicht en handhaving
De prioritering van toezicht- en handhavingstaken wordt bepaald op basis van vragen uit
de inwoners, de gemeente, risicoanalyses, bestuurlijke prioriteiten en
landelijke/provinciale prioriteiten. Zo zorgen we dat toezichthouders/handhavers op het
juiste moment op de juiste plaats zijn. We willen in de periode tot en met 2022 de
ontwikkeling van informatie gestuurde toezicht en handhaving afronden.
2. Open en transparant werkwijze
In de komende periode willen we verkennen hoe we in het kader van toezicht en
handhaving een nog meer transparante werkwijze kunnen ontwikkelen. We onderzoeken
hoe verdere openbaarmaking van gegevens (bijvoorbeeld via open data) over de
handhaving kan bijdragen aan het doen naleven van de regels.
3. Verder bevorderen samenwerking met het Sociaal Domein
Dit Integraal toezicht- en handhavingsplan beperkt zicht tot de handhavingstaken die de
gemeente en de aan haar verbonden partijen uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Maar
dit staat een bredere samenwerking niet in de weg. De domeinen zorg en veiligheid zijn
niet meer los van elkaar te zien. De komende periode gaan we de samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen het fysiek en sociaal domein onderzoeken en versterken.
We werken daarmee aan een breed gedragen gemeentelijke aanpak van problemen die
domein overstijgend zijn.
4. Integrale samenwerking
In het fysieke domein wordt samengewerkt met verschillende partijen en met
verschillende aandachtsgebieden zoals horeca, evenementen en ondermijning. Samen
streven we er naar dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Waar nodig treden we
gezamenlijk op.
5. Actief inspelen op trends en ontwikkelingen
De fysieke leefruimte - en dan specifek op het gebied van openbare orde en veiligheid is dynamisch. Toezicht en handhaving zijn hierbij essentieel. Het is belangrijk dat
toezichthouders en handhavers fexibel kunnen worden ingezet.
6. Alle kinderopvanglocaties worden jaarlijks gecontroleerd:
De opvang en begeleiding van de kinderen die (zeer) beperkt of niet zelfredzaam zijn,
moet gebeuren onder de meest veilige omstandigheden. Landelijke wetgeving bepaalt
dat de GGD verantwoordelijk is voor de controle hierop. Voor de handhaving is de
gemeente het bevoegd gezag.
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Deel 2: Uitvoeringsprogramma Toezicht- en Handhaving
2021-2022
5. Werkwijze – hoe handhaven we?
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de gemeente toezicht houdt en handhaaft. We doen
dit volgens de Rijksoverheid opgestelde richtlijn Landelijke Handhavingstrategie (LHS).
Onze werkwijze richt zich enerzijds op het stimuleren van de naleving van regels en
anderzijds op het reduceren van de risico’s die voortkomen uit het niet naleven van de
regels. De werkwijze bestaat in feite uit vier aparte strategieën: een strategie voor
spontane naleving, een toezichtstrategie, een sanctiestrategie en een gedoogstrategie.
5.1 Strategie voor spontane naleving
De strategie spontane naleving richt zich op het vergroten van de bewustwording bij
burgers en bedrijven. Het gevolg is dat er minder toezicht en repressieve handhaving
hoeft plaats te vinden omdat er minder overtredingen worden begaan. Om spontane
naleving mogelijk te maken moeten regels aan een tweetal voorwaarden voldoen: ze
moeten duidelijk, eenduidig en dus handhaafbaar zijn en voor iedereen bekend zijn.
Handhaafbare regelgeving
Veel van de regels die we moeten handhaven zijn landelijk bepaald. Voorbeelden hiervan
zijn de Alcoholwet en de Opiumwet. De regels die de gemeente zelf vaststelt zijn
verordeningen (APV) en beleid (Evenementen, Damocles). Regels zijn handhaafbaar
wanneer ze voldoen aan een aantal criteria:
1. Ze zijn relevant: regels zijn nodig, actueel en uitvoerbaar;
2. Ze zijn eenduidig: regels zijn op één manier uit te leggen en niet tegenstrijdig;
3. Ze zijn controleerbaar: regels zijn gebaseerd op zichtbare en/of meetbare feiten.
Vanuit deze criteria zal vanuit toezicht en handhaving actief worden getoetst of nieuw op
te stellen regels relevant, eenduidig en controleerbaar – en dus handhaafbaar – zijn.
Voorlichting aan spontane nalevers
De gemeente gaat er in beginsel vanuit dat mensen het logisch vinden om regels na te
leven. Wanneer regels niet bekend zijn bij degenen die geacht worden ze na te leven,
neemt het risico toe dat regels worden overtreden. Voorlichting is daarom een belangrijk
onderdeel van toezicht en handhaving. Dit instrument zet de gemeente vooral in op de
thema’s waarop de meeste overtredingen worden gesignaleerd en/of waarover veel
onduidelijkheid blijkt te bestaan. Ook communicatie over de resultaten van ons werk valt
hieronder.
5.2 Toezichtstrategie
De gemeente is mede verantwoordelijk voor het bewaken van algemene belangen.
Vertrouwen is het uitgangspunt, maar op een aantal thema’s is het belangrijk dat we
toezien of regels daadwerkelijk worden nageleefd. Wanneer regels niet (spontaan)
worden nageleefd, is ingrijpen noodzakelijk. De gemeente gaat dan vanuit haar
toezichthoudende taak het gesprek aan over naleving van regels. Sanctionering is daarbij
een uiterste maatregel.
In de toezichtstrategie staat de vraag centraal hoe de gemeente als bevoegd gezag het
toezicht uitoefent. Bij het uitoefenen van de toezichtstaak is ons streven dat we steeds op
het juiste moment daar in de stad zijn waar het nodig is. Informatie gestuurde
handhaving is daarbij cruciaal.
Informatie gestuurde toezicht en handhaving
Bij de uitvoering wordt ingezet op informatie gestuurde toezicht en handhaving. De
mogelijkheden om informatie te koppelen en in te zetten voor de operationele aansturing
van toezichthouders en handhavers nemen steeds verder toe. Informatie gestuurde
handhaving zorgt ervoor dat de toezicht- en handhavingsorganisatie steeds efectiever en
efciënter wordt in de uitvoering van haar taken. De komende periode wordt gebruikt om
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stappen te zetten in informatie gestuurde aansturing, waarbij rekening wordt gehouden
met de privacy van inwoners en ondernemers.
We streven altijd naar integrale handhaving. In de uitvoering hanteren we verschillende
vormen van toezicht en handhaving. We gaan onderzoeken of één toezichthouder of
handhaver kan controleren op meerdere regels.
Bij integrale handhaving is niet alleen ons eigen optreden van belang. Ook de
samenwerking met andere (overheids)organisaties zoals politie, OM, Omgevingsdienst,
GGD, is belangrijk. Waar nodig voeren we gezamenlijke controles uit. Samenwerking en
afstemming zijn in dit geval sleutelwoorden.
5.3 Sanctiestrategie
Indien wenselijk en noodzakelijk gaat de gemeente over tot sanctionering. Om naleving
van de regelgeving af te dwingen beschikt de gemeente over bestuurs- en strafrechtelijke
instrumenten.
We zijn in de handhaving gericht op het ophefen van de overtreding. Dit is altijd
maatwerk. We sanctioneren eerder als blijkt dat mensen bewust en/of langdurig regels
overtreden en wanneer er acuut gevaar bestaat voor mens en dier.
Bestuursrechtelijke sanctiestrategie
De bestuursrechtelijke sanctiestrategie wordt ingezet om een einde te maken aan een
illegale situatie. Deze sanctiestrategie gaat in wanneer blijkt dat communicatie of door
overreding geen oplossing wordt bereikt. Voor de bestuursrechtelijke aanpak van
overtredingen staan de gemeente vier instrumenten ter beschikking:
▪
Opleggen van een last onder dwangsom: indien de overtreder niet binnen een
bepaalde tijd de overtreding zelf ongedaan maakt wordt een dwangsom opgelegd.
Door middel van een brief wordt de overtreder gewaarschuwd en wordt
aangegeven wat de gevolgen zijn indien geen gehoor wordt gegeven aan de
waarschuwing. Duurt de overtreding na de hercontrole voort, dan volgt een
formele beschikking waarbij de bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd.
Als bij een volgende controle blijkt dat de overtreding nog altijd voortduurt, dan
wordt de dwangsom geïnd.
▪
Opleggen van een last onder bestuursdwang: indien de overtreder niet binnen een
bepaalde tijd de overtreding zelf ongedaan maakt, neemt de gemeente
herstelmaatregelen en brengt de kosten in rekening brengt bij de overtreder.
Hierbij wordt hetzelfde proces doorlopen als bij de last onder dwangsom, met als
verschil dat de gemeente zelf herstelmaatregelen neemt.
▪
Intrekken van de vergunning: een vergunning die is afgegeven voor een
gebruiksactiviteit (zoals horeca, kinderopvang) kan worden ingetrokken. Het is dan
niet langer toegestaan om het gebouw te gebruiken zoals omschreven in de
vergunning. Hierbij wordt hetzelfde proces doorlopen als bij de last onder
dwangsom, met als verschil dat de gemeente de vergunning in het uiterste geval
intrekt.
▪
Acute bestuursdwang: de gemeente neemt bijvoorbeeld om onveilige situaties te
voorkomen onmiddellijk herstelmaatregelen. De overtreder ontvangt hiervoor de
rekening.
Afwijking van de strategie
Afwijking van de strategie is mogelijk, mits goed gemotiveerd.
Afwijking van bestuursrechtelijke sanctiestrategie door Omgevingsdienst
Sinds enkele jaren heeft de Rijksoverheid besloten dat een belangrijk gedeelte van de
taken op het gebied van milieuwetgeving door de Omgevingsdienst (OD) moeten worden
uitgevoerd. Dergelijke diensten zijn, mede naar aanleiding van zware ongevallen, in het
leven geroepen om de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht- en handhaving te
verbeteren. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) is in Den Helder de
aangewezen omgevingsdienst.
De Omgevingsdienst heeft één werkkader nodig voor haar gehele werkgebied. Zij kan
daarom – mits dit uit het oogpunt van efciëntie wenselijk is – afwijken van de algemene
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sanctiestrategie. Daarbij geldt tegelijkertijd als voorwaarde dat de Omgevingsdienst de
meest passende interventie kiest voor de overtreding die wordt aangetrofen
Strafrechtelijke sanctiestrategie
Bij het strafrecht staat niet herstel maar bestrafng van de dader centraal. De gemeente
Den Helder gebruikt in een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij afvaldumpingen, hinderlijk
gedrag of wildplassen) de bestuurlijke strafbeschikking. Met dit instrument kunnen
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente – zonder tussenkomst
van de rechter – strafen opleggen voor een groot aantal overtredingen van de APV en de
Afvalstofenverordening (Asv).
Bijzondere sanctiestrategieën
De algemene bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctiestrategieën zijn – gelet op de
risico’s - niet van toepassing op de handhaving van overtredingen op het gebied van
cofeeshops, drugshandel (inclusief hennepteelt), de Drank- en Horecawet en
kinderopvanglocaties. Voor deze onderwerpen zijn meer specifeke sanctiestrategieën
opgesteld. Deze strategieën worden afzonderlijk vastgesteld en bekendgemaakt.
5.4 Gedoogstrategie
Gedogen gebeurt bij hoge uitzondering en beperkt tot die gevallen waarbij op korte
termijn concreet uitzicht is op legalisering. In geval van gedogen wordt een
gedoogbeschikking met heldere voorwaarden opgesteld die aan bestuursrechtelijk
toezicht wordt onderworpen.
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6. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2021-2022
Het uitvoeringsprogramma geldt voor een periode van 2 jaar. De evaluatie zal jaarlijks
plaatsvinden.
De reden om het Uitvoeringsprogramma voor 2 jaar op te stellen is dat naast de
onzekerheid over het Covid-19 virus, informatie gestuurde inzet en het controleren op
meerdere beleidsvelden nog moet worden ontwikkeld. Als uit de jaarlijkse evaluatie blijkt
dat aanpassingen noodzakelijk zijn, zullen deze ook worden gedaan.
6.1 Welke handhavingstaken voeren we uit?
Toezicht en handhaving is een keten van activiteiten die erop is gericht om regels en
voorschriften na te leven. Niet alleen door het afdwingen van naleefgedrag middels
sanctionering, maar als het gehele proces van opstellen van duidelijke regelgeving,
voorlichting, toezicht, bemiddeling en in het uiterste geval sanctionering. In dit
uitvoeringsprogramma maken we duidelijk op welke toezicht- en handhavingstaken we in
de periode 2021-2022 gaan inzetten. De inzet bestaat uit:
➢
Opstellen van duidelijke regels en beleidsagenda: inwoners en
bedrijven/instellingen begrijpen de
regels en worden gestimuleerd in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
➢
Uitvoering beleidsagenda: de in hoofdstuk 4 geformuleerde beleidsagenda wordt
uitgevoerd.
➢
Voorlichting: we bevorderen dat inwoners, bedrijven/instellingen zelf
verantwoordelijkheid nemen
voor het naleven van regels. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld actief het
Keurmerk Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Wonen.
➢
Meldingen: we pakken alle meldingen op en handelen ze af.
➢
Planmatig: we voeren toezicht en handhaving uit op basis van bestuurlijke
prioriteiten (college
akkoord, risicoanalyse en beleid) en trends en ontwikkelingen.
➢
Handhavingsverzoeken: we handelen ieder handhavingsverzoek binnen de
gestelde termijn af.
➢
Preventief: we gaan eerst in gesprek voordat we gaan handhaven.
6.2 Waar zetten we op in.
Om gericht in te zetten op de belangrijkste toezicht en handhavingsdoelstellingen maken
we iedere periode keuzes voor de inzet van onze toezicht- en handhavingscapaciteit. De
onderstaande tabel geeft weer waar we op gaan inzetten voor de periode 2021-2022.
Ambities
Ambitie: toezicht en handhaving op overtredingen
Acties: we treden op tegen:
- Verkeerd aanbieden van afval (huishoudelijk afval en grofvuil)
- Rijgedrag (op de stoep rijden van fetsen en scooters)
- Hondenpoep
- Voertuigen op de stoep
- Campers/aanhangers/caravans die langer dan drie dagen op de openbare weg
- Evenementen (geluidoverlast) (taak ODNHN)
- Geluidoverlast horeca binnenstad (taak ODNHN)
- Jeugdoverlast en vuurwerk
- Drank- en drugsgebruik op straat
- Foutparkeren (inclusief blauwe zone en vergunningen)
- Weesfetsen en fetswrakken
Ambitie: Ontwikkeling informatie gestuurde toezicht en handhaving
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Acties:
- Alle wijken hebben een wijkboa
- Er is een proces Informatie gestuurd toezicht en handhaving
- In kaart brengen van alle meldingen
Ambitie: Open en transparant werkwijze
-

Wij communiceren over de toezicht- en handhavingsprioriteiten naar de inwoners
Wij informeren het college en de raad ieder kwartaal over de voortgang.

Ambitie: Verder bevorderen samenwerking met het Sociaal Domein
-

Er is een samenwerking met het Sociaal Domein met inachtneming van de AVG

Ambitie: Integrale samenwerking
Drank- en Horecawet (per 1 juli 2021 Alcoholwet):
- We controleren 1 x per kwartaal integraal (politie, brandweer en BOA’s)
- We controleren 2 x per maand risicolocaties op naleving leeftijdsgrens
Evenementen:
- Alle risico (B en C) evenementen worden integraal gecontroleerd.
- Kleine (A) evenementen worden op basis van risico-inschatting gecontroleerd.
Overlast:
- We participeren in de aanpak drank- en drugsgebruik onder jongeren.
- Er is een jeugdboa die actief inzet op overlast van jongeren.
- We participeren in de aanpak van overlast.
- We participeren in de aanpak overlast vluchtelingen/statushouders.
Ondermijning
- Wij participeren in integrale instappen.
Meldingen
- Alle meldingen worden opgepakt en afgehandeld.
Covid-19
- We controleren op alle maatregelen uit de Noodwet.
- We controleren op alle landelijke maatregelen
Ambitie: Actief inspelen op trends en ontwikkelingen
-

Toezicht en handhaving is fexibel inzetbaar

Ambitie: Alle kinderopvanglocaties worden jaarlijks gecontroleerd.
-

De GGD voert de controles uit.
De gemeente treedt, indien noodzakelijk, handhavend op.

6.3 Wie voert toezicht en handhaving uit?
De toezicht- en handhavingstaken worden uitgevoerd door de gemeente Den Helder.
Waar mogelijk in samenwerking met inwoners, bedrijven, politie, brandweer,
omgevingsdienst en GGD. De gemeentelijke taken worden uitgevoerd door het team OOV
(met uitzondering van de toezicht en handhaving binnen het Sociaal Domein).
De middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken
staat in de jaarlijkse programmabegroting van de gemeente Den Helder. Wijzigingen
worden verantwoord en meegenomen in de jaarlijkse evaluatie.
Totale inzet toezicht en handhaving:
12 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
1 Beleidsadviseur BOA-zaken
1 Medewerker toezicht kinderopvang
1 Jurist
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De totale inzet voor de toezicht- en handhavingstaken omgevingsrecht staan vermeld in
het Uitvoeringsprogramma VTH 2021-2022.

7. Monitoring en evaluatie
Jaarlijks legt het college verantwoording af over de uitvoering van toezicht- en
handhavingstaken zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021-2022 en de
voortgang van de beleidsagenda. Dit gebeurt in een Evaluatierapportage Toezicht en
Handhaving.
De evaluatie bevat een terugblik op de toezicht en handhaving (evaluatie) en geeft
aanbevelingen voor de komende periode.
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Bijlagen
Bijlage 1 | Overzicht geldende beleidsdocumenten
Het onderstaande overzicht is niet volledig. Hier worden slechts de belangrijkste kaders
gegeven die van toepassing zijn op de toezicht en handhaving.
Bouw- en ruimtelijke Ordening
Evenementen
· Woningwet;
· Algemene plaatselijke verordening;
· Wet Ruimtelijke Ordening;
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
· Wet milieubeheer;
· Bouwbesluit;
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; · Brandbeveiligingsverordening;
· Wet Basisregistraties Adressen en
· Evenementenbeleid.
Gebouwen (BAG);
Horeca
· Bouwbesluit 2012;
· Drank- en Horecawet;
· Algemene plaatselijke verordening
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
gemeente Den Helder;
· Wet milieubeheer;
· Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019· Wet op de kansspelen;
2022;
· Bouwbesluit 2012;
· VTH beleid 2020-2021 + Addendum 2021· Horecabeleid;
2022;
· Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019· Uitvoeringsprogramma VTH 2020.
2022;
Milieu
Afval
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
· Afvalstofenverordening;
· Wet Milieubeheer;
Parkeerregels
· Wet Bodembescherming;
· Algemene plaatselijke verordening;
· Wet Geluidhinder;
· beleid Den Helder?????
Brandveiligheid
· Wegenverkeerswet (WvW)
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
· Bouwbesluit 2012;
Veiligheid
· Brandbeveiligingsverordening hebben we
· Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019die??;
2022;
Kinderopvang
· Damoclesbeleid;
· Wet Kinderopvang;
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
· Wet Milieubeheer;
· Bouwbesluit 2012;
APV en bijzondere wetten
· Algemene plaatselijke verordening.
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BIJLAGE 2. Probleemanalyse
Den Helder is een havenstad. De Marine is er gevestigd, er is visserij en ofshoreindustrie. Daarnaast bestaat de gemeente Den Helder voor een groot deel uit landelijk
gebied met vooral bollenteelt. Naast de stad Den Helder zijn er nog de kernen Huisduinen
en Julianadorp. Na de naoorlogse uitbreidingsplannen van de wijken Nieuw Den Helder en
De Schooten zijn de uitbreidingsplannen in de vorige eeuw vooral in het zuiden van de
gemeente, bij Julianadorp (Drooghe Weert) gerealiseerd. Ook nu nog vindt de uitbreiding
met name plaats in Julianadorp in de wijk Willem Alexanderhof en ’t Laar.
De gemeente kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van vliegveld De Kooy, het
industrieterrein Kooypunt en de ligging aan zee met vooral bij Julianadorp veel
kustrecreatie in de vorm van campings en recreatiewoningen.

Vergunningverlening
De probleemanalyse van vergunningverlening betreft een analyse van aantal en soort
van te verwachten diverse (omgevings)vergunningen en meldingen/onthefngen.
Wabo
In onderstaande tabellen is het aantal en de soort vergunningen weergegeven voor 2018.
APV en bijzondere wetten
De APV-producten zijn te verdelen in evenementenvergunningen, horecavergunningen
(exploitatie, terras, openingstijden), vergunningen voor kansspelen, parkeervergunningen
en overige vergunningen APV (zoals standplaatsen en onthefng rijden op het strand). In
2018 gaat het om de volgende aantallen:
De verwachting is dat deze aantallen stabiel zullen blijven in de jaren 2019-2022. Met
name bij de evenementenvergunning is de laatste jaren sprake van een hogere eis aan
de veiligheidsmaatregelen en meer complexiteit en afstemming met andere diensten bij
de toetsing. Bij de horecavergunning is er meer aandacht gekomen voor integriteit. Bij
iedere aanvraag wordt onderzoek gedaan naar de achtergronden van de ondernemer en
de wijze van fnancieren van de onderneming, op grond van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob, zie ook hierna).
Drank- en Horecawet (per 01-07-2021 Alcoholwet)
Iedere onderneming die alcoholische dranken tegen betaling verstrekt moet voldoen aan
de bepalingen uit de Drank- en Horecawet. Zowel verstrekkers waar ter plaatse kan
worden genuttigd als slijterijen hebben een vergunning nodig op grond van de Drank- en
Horecawet. Supermarkten en cafetaria’s, waar je niet ter plaatse mag nuttigen, hebben
geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig, wel moeten deze bedrijven
ook aan de wet voldoen.
Als een nieuwe leidinggevende wordt aangesteld dan moet deze worden bijgeschreven
op het aanhangsel bij de D&H-vergunning, nadat de toets ten aanzien van het
levensgedrag heeft plaatsgevonden. De horecazaken hebben naast de Drank- en
Horecawetvergunning ook een exploitatievergunning op grond van de APV nodig en soms
ook een kansspelvergunning.
Met de inwerkingtreding van de Alcoholwet op 1 juli 2021 krijgt de gemeente extra
bevoegdheden. Zo kunnen testkopers ingezet worden en kan weder verstrekking worden
gesanctioneerd.
Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
De Wet Bibob geeft bestuursorganen de mogelijkheid om de integriteit van personen met
wie ‘zaken worden gedaan’ (onder andere aanvragers van vergunningen) te toetsen.
Hiervoor dient de aanvrager een uitgebreid formulier met persoonlijke en fnanciële
gegevens bij de aanvraag in te dienen. Dit vergt een intensieve en specialistische
(fnanciële) kennis. Op dit moment wordt de Wet Bibob voornamelijk toegepast op
horecagerelateerde vergunningen, maar ook op Wabo-vergunningen. De gemeente Den
Helder heeft de uitwerking van deze wet vastgelegd in het Bibob-beleid.

Toezicht en handhaving Den Helder
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De activiteiten van toezicht en handhaving zijn onder te verdelen in bouwen en
ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en openbare ruimte.

Bouwen en RO
Het toezicht voor het taakveld bouwen en ruimtelijke ordening is onder te verdelen in
toezicht op naleving en handhaving van:
·
• het verbod om te bouwen/slopen/wijzigen van gebruik zonder
omgevingsvergunning;
·
• verleende omgevingsvergunning voor bouwen/gebruiken;
·
• de omgevingsvergunning/ melding voor sloopactiviteiten om de veiligheid te
garanderen
·
en ter bescherming van de nabijgelegen gebouwen;
·
• de kwaliteit van bestaande gebouwen op brandveiligheid en constructieve
veiligheid;
·
• het gebruik van bouwwerken overeenkomstig de bestemming.
In 2018 hebben de toezichthouders Wabo in totaal controles uitgevoerd voor 410
vergunningen, waarvan ongeveer 311 dossiers feitelijk in dat jaar konden worden
afgeschouwd. Daarnaast is er toezicht gehouden op 17 sloopmeldingen. Na afronding van
het toezicht zijn de dossiers van deze zaken via basisadministratie gebouwen (Bag) naar
het archief gegaan.
Daarnaast zijn in 2018 195 controles uitgevoerd in verband met handhavingsdossiers. Dit
zijn gevallen waarbij bestuurlijke handhaving in de vorm van een waarschuwing, last
onder dwangsom of bestuursdwang ingezet wordt om naleving van wet- en regelgeving
af te dwingen. Dit zaak kan zijn opgestart na een verzoek om handhaving, of wanneer
een bezoek van de toezichthouder Wabo of een aanwijzing niet het gewenste resultaat
had en aanleiding gaf tot een juridische vervolgstap. Ook is in 2018 objectgericht toezicht
gehouden op de huisvesting van seizoenarbeiders bij de agrarische bedrijven. Toezicht bij
slopen waren met name controles op de verwijdering van asbest. Dit vanwege de hoge
gezondheidsrisico’s die ondeskundige verwijdering van asbest met zich meebrengt.
De meeste klachten die de gemeente ontving in 2018 betrofen de bouw van illegale
bouwwerken. Veel van de klachten worden door de klager direct aan de gemeente
geadresseerd en worden niet eerst met de betrokken buurtbewoners besproken.
Brandpreventie
In de gemeente Den Helder zorgen de toezichthouders brandveiligheid voor de
taakuitvoering op het gebied van de brandpreventie. Deze taak richt zich naast de
controle op de bouw- en gebruiksfase van bouwwerken ook op het toezicht van bedrijven
waarvoor een vergunning brandveilig gebruik is verleend.
De toezicht- en handhavingstaak ten aanzien van brandpreventie richt zich op:
·
• Voorlichting aan burgers en bedrijven ter vergroting van het
brandveiligheidsbewustzijn
·
en daarmee tot vergroting van de zelfredzaamheid;
·
•Toezicht en handhaving op brandveiligheidsvoorschriften uit het Besluit
brandveilig gebruik
·
bouwwerken, het Bouwbesluit, het Activiteitenbesluit, Brandveilig Gebruik en
·
Basishulpverlening Overige Plaatsen en de Omgevingsvergunning gebruik, zowel
bij
·
nieuwbouw en bestaande bouw alsook bij evenementen.
De Veiligheidsregio heeft een adviesrol op het gebied van brandpreventie. Den Helder
heeft echter voldoende expertise in huis om de advisering ook zelf te doen. Daarom
wordt slechts bij zeer complexe gevallen de Veiligheidsregio benaderd voor een second
opinion.
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Het houden van dit soort toezicht is van groot belang voor het zeker stellen van een
(brand)veilige samenleving. In de praktijk zal moeten blijken of de eisen die gesteld zijn
bij vergunningverlening ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De gemeente is het bevoegd
gezag als het gaat om de handhaving van de brandveiligheid. De toezichthouders
brandveiligheid van team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) houden zich bezig met
deze controles van nieuwbouw en bestaande objecten. Aan de hand van geconstateerde
overtredingen brengen de medewerkers van OOV advies uit over het vervolgtraject. Bij
de besluitvorming worden alle belangen, waaronder ook het belang van de
brandveiligheid, afgewogen. De brandveiligheidmedewerkers van OOV zorgen ervoor dat
de brandweer goed geïnformeerd wordt over de genomen handhavingsmaatregelen. Zij
kunnen dan de benodigde maatregelen nemen ten aanzien van de repressieve
brandbestrijding.
Het administratieve bestand van de toezichthouders brandveiligheid (First Watch) bevat
ongeveer 1200 objecten. Het gaat hier om inrichtingen die vallen onder hoofdstuk 6 en 7
van het Bouwbesluit 2012. Deze inrichtingen zijn onder te verdelen in
vergunningplichtige, meldingplichtige en overige bouwwerken, ook wel met "algemeen
gebruik" aangeduid. Niet alle inrichtingen worden elk jaar gecontroleerd. Aan de hand
van het gebruik wordt bepaald hoe vaak de inrichting gecontroleerd wordt.
De toezichthouders brandpreventie hebben in 2018 totaal 759 controles uitgevoerd bij
bedrijven/inrichtingen/ instellingen. Bij 466 controles was de brandveiligheid in orde, in 49
situaties was sprake van een minimaal gebrek. Bij 230 controles werd bij de eerste
controle niet voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften, waarna de gebruiker hierover
middels een brief in kennis is gesteld en een hercontrole is ingepland. Bij 28 van de 230
voldeed het gebouw ook bij de 2de controle niet aan de brandveiligheidsvoorschriften.
Deze dossiers zijn doorgestuurd naar de juridisch medewerkers om dit verder
bestuursrechtelijk op te pakken. In totaal zijn in 2018 548 zaken afgerond. Daarnaast
hebben de toezichthouders brandveiligheid controles uitgevoerd in het kader van
verleende vergunningen (bij nieuwbouw).
Illegale Hennepkwekerijen
Nog steeds worden in de gemeente Den Helder illegale hennepkwekerijen ontdekt,
hoewel er een afnemende trend is waargenomen (in 2018 circa 6 ontmantelingen). De
illegale hennepkwekerijen zijn vaak gehuisvest in woningen en zorgen hier voor
brandgevaarlijke situaties, maar komen ook in bedrijfspanden voor. De toezichthouders
brandveiligheid en Wabo zijn vaak betrokken bij het ontmantelen van deze
brandgevaarlijk kwekerijen.
Milieu
Toezicht en handhaving op milieugebied richt zich op bedrijfsgebonden activiteiten en
activiteiten die buiten de grenzen van bedrijven plaatsvinden (overige activiteiten), zoals
het lozen van afvalwater, afvaldumpingen, gevelreiniging, geluidsoverlast etc. Klachten
kunnen over alle milieu gerelateerde activiteiten gaan terwijl handhavingsverzoeken over
het algemeen over bedrijfsactiviteiten betrefen.
De uitvoering van deze taken wordt gedaan door de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord.
Bedrijfsgebonden activiteiten
In 2019 zijn er 29 vergunningplichtige bedrijven in Den Helder maar vele andere
bedrijven vallen ook onder de werking van de Wet milieubeheer. Het toezicht op de
bedrijven met milieurelevante activiteiten wordt door de ODNHN uitgevoerd. Dit gebeurt
op basis van een vastgestelde prioriteringssystematiek waar een controlefrequentie per
type inrichting uit volgt en een jaarlijkse planning van te bezoeken bedrijven.
Overige activiteiten
Hieronder vallen:
·
• het lozen van afvalwater bij gevelreiniging en het lozen van grondwater. Deze
activiteiten
·
leiden nauwelijks klachten omdat zij direct zichtbaar zijn voor toezichthouders
en er –
·
indien nodig- opgetreden kan worden.
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• het ten gehore brengen van muziek in horeca-inrichtingen en bij evenementen.
Ten
·
aanzien van dit aspect worden er met enige regelmaat klachten omtrent
geluidsoverlast
·
ontvangen.
In 2018 zijn in Den Helder 35 initiële controles uitgevoerd. Hieruit volgde een aantal
hercontroles en eventueel sanctiecontroles. Daarnaast worden controles
bodembescherming uitgevoerd en zo nodig geluidscontroles. In 2018 zijn 5
milieuklachten behandeld.
·

Algemene plaatselijke verordening (APV), de Afvalstofenverordening en
Bijzondere wetten
APV en Afvalstofenverordening
De Algemene plaatselijke verordening (APV) omvat samen met de
Afvalstofenverordening een veelheid aan gemeentelijke regels. Een groot deel van de
regels zijn zogenoemde 'vangnetartikelen'. Indien burgers bij problemen in de openbare
buitenruimte er onderling niet uitkomen, kan worden teruggevallen op de regels uit de
APV. De gemeente kan dan in het laatste geval op basis van deze regels sturend
optreden.
Voor burgers zijn overtredingen in de openbare ruimte veelal goed waarneembaar, zoals
hondenpoep (daar waar een opruimplicht geldt), verkeerd aangeboden huisvuil en
parkeeroverlast. Er worden veelal dan ook om APV gerelateerde zaken door burgers
geregeld bij de gemeente melding gemaakt. Hierdoor ontstaat een goed beeld waar
burgers zich aan ergeren.
Het gaat om de volgende overtredingen:

Verkeerd aanbieden van afval (huishoudelijk afval en grofvuil)

Rijgedrag (op de stoep rijden van fetsen en scooters)

Hondenpoep

Voertuigen op de stoep

Campers/aanhangers/caravans die langer dan drie dagen op de openbare weg

Evenementen (geluidoverlast) (taak ODNHN)

Geluidoverlast horeca binnenstad (taak ODNHN)

Overlast door personen of groepen

Drank en drugsgebruik op straat

Foutparkeren

Weesfetsen en fetswrakken
·
Het merendeel van de klachten zijn van terugkerende aard.
Inwoners kunnen hun meldingen m.b.t. openbare ruimte digitaal indienen (o.a. via de
makkelijk melden app en onze eigen website). Een groot deel van deze meldingen wordt
door de toezichthouder openbare ruimte/ Boa in behandeling genomen. In 2018 zijn
2.280 meldingen in behandeling genomen door toezichthouders. De meesten daarvan
betrofen zaken die betrekking hadden op verkeer en parkeren, afval en rommel en
overlast door personen. Op het gebied van overlast (hanggroepen/jeugd) zijn tijdens de
115 controles in totaal 284 overtredingen geconstateerd. In totaal zijn 335 jongeren uit
de anonimiteit gehaald en zijn 229 waarschuwingen gegeven. 29 Personen hebben een
bekeuring ontvangen en 22 personen hebben gekozen voor een Halt-traject in plaats van
een bekeuring. Tevens zijn twee personen aangehouden in samenwerking met de politie.
Een actueel beeld van het aantal meldingen en acties wordt beschreven in het BOA
jaarverslag 2020 (is als bijlage toegevoegd).
Drank en Horecawetgeving
Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt uitgevoerd door de
toezichthouders Drank en Horeca. Het toezicht bestaat uit controles bij
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alcoholverstrekkers en evenementen. In 2017 heeft een ‘mysteryshop-onderzoek’
plaatsgevonden waardoor inzicht werd gegeven in het naleefgedrag van
alcoholverstrekkers ten aanzien van de leeftijdsgrenzen voor alcohol.
In 2018 zijn er in totaal 201 inspecties uitgevoerd in het kader van de Drank en
Horecawet.
Kinderopvang
Alle locaties in Den Helder worden gescreend of zij voldoen aan alle wettelijke eisen.
Indien een overtreding geconstateerd wordt, wordt hierop gehandhaafd. Ook wordt in
Den Helder elke gastouder wordt gescreend waar dit landelijk gemiddeld slechts 8% is.
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Bijlage 2. Risicoanalyse
Met het maken van de nota “Meer (Dan) Handhaving” in 2006 is in het kader van de
risicogerichte benadering ervaring opgedaan met het maken van een analyse van de
risico's die activiteiten in Den Helder met zich meebrengen. De in de nota “Meer (Dan)
Handhaving” opgenomen prioritering is gebaseerd op deze risicoanalyse. Inmiddels is
deze analyse enigszins gedateerd en is voor dit beleidsstuk een nieuwe analyse gemaakt.
Voor het uitvoeren van de nieuwe risicoanalyse is opnieuw gebruik gemaakt van een
landelijk geaccepteerd risicomodel van het voormalige ministerie van Justitie. Dit model
gaat uit van de defnitie:
Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek risico = negatief efect x kans, waarmee een
mogelijk risico wordt berekend. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
·
• Hoe groot is de kans dat een regel of voorschrift wordt nageleefd?
·
• Hoe groot zijn de efecten op de leefomgeving bij niet naleving?
Deze methodiek is een gangbare landelijke risicobeoordelingsmethode, die door veel
overheidsorganen wordt toegepast en is gebaseerd op de methode “Programmatisch
handhaven – Gids voor gemeenten, waterschappen en provincies” van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het model zorgt ervoor dat voor alle te
onderscheiden activiteiten (feitelijk de overtredingen) de kans wordt bepaald dat er iets
gebeurt. Dit wordt dan weer afgezet tegen de ernst van de gevolgen daarvan (het efect).
Ter bepaling van de kans is gebruik gemaakt van de zogenoemde Tafel van Elf. De
risicoanalyse resulteert in een lijst, waarin de omvang van het risico van de verschillende
activiteiten inzichtelijk zijn gemaakt.
Efect categorieën
In het model zijn 7 efect categorieën gedefnieerd om het efect van een (potentiële)
overtreding te bepalen. Het gaat daarbij om de volgende categorieën:
1. Fysieke veiligheid
In welke mate draagt het voldoen aan de voorschriften bij aan de fysieke veiligheid/zijn
de
gedragsvoorschriften bedoeld om de fysieke veiligheid te beschermen?
2. Schade aan de volksgezondheid
In welke mate draagt het voldoen aan de voorschriften bij aan de bescherming van de
volksgezondheid/zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de volksgezondheid te
beschermen?
3. Natuurschoon
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften bij aan bescherming van
het
natuurschoon en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om het
natuurschoon
te beschermen?
4. Financieel-economische schade
Hoe groot is de fnancieel-economische schade voor de gemeenschap/voor de gemeente
als
de bedoelde groepen de voorschriften overtreden?
5. Kwaliteit sociale leefomgeving
In welke mate draagt het voldoen aan de voorschriften bij aan de kwaliteit van de sociale
leefomgeving/zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de kwaliteit van de sociale
leefomgeving te beschermen?
6. Gevaar openbare orde.
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften bij aan de bescherming
van
de openbare orde en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de openbare
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orde te beschermen?
7. Schade aan het bestuurlijke of gemeentelijke imago
Hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit dit thema niet worden
nageleefd?
In de systematiek wordt per handhavingsthema aan de negatieve efecten een waarde
toegekend aan de hand van een 5-puntsschaal:
1 = heel klein
·
2 = klein
·
3 = gemiddeld
·
4 = groot
·
5 = heel groot
Kans
Ten aanzien van de vraag hoe groot de kans is dat een regel of voorschrift wordt
nageleefd, wordt in de risicoanalyse ook de kans op niet spontane naleving betrokken.
Immers, als de kans op spontane naleving heel groot is, is het risico bij een mogelijk
gevaarlijke situatie gering. In de beoordeling hiervan in de matrix wordt de volgende
weging aan de kans op naleving gegeven:
·
1 = goed naleefgedrag, weinig kans op overtredingen
·
2 = gemiddeld naleefgedrag (niet goed, niet slecht)
·
3 = slecht naleefgedrag, grote kans op overtredingen.
Opgemerkt wordt dat de inschatting van zowel de probleem- en risicoanalyse een
momentopname is. Deze analyse zal regelmatig worden getoetst op actualiteit,
aangezien zowel problemen als naleefgedrag in de tijd veranderen.

23

Bijlage 5

Uitvoeringsprogra
mma
VTH 2021-2022
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1. Inleiding
1.0 Waarom dit uitvoeringsprogramma?
Dit uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het VTH- (Vergunningen, Toezicht en
Handhaving) beleid, zoals dat op hoofdlijnen is vastgelegd in het VTH beleid 2021-2022.
Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld voor een peiode van 2 jaar. De reden hiervoor is
dat het Covid-19 virus ook op 2021 nog steeds een grote impact heeft. Wel wordt er
jaarlijks een evaluatie opgesteld. Als blijkt dat doelen aangepast moeten worden, zal dit
worden gedaan.
In het VTH beleid 2021-2022 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:
•
Vergunningen 2.0
•
Toezicht en handhaving 2.0
•
Huisvesting buitenlandse werknemers
•
Implementatie Wet kwaliteitsborging
•
Invoering Omgevingswet
•
Themaonderzoeken Provincie
Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021-2022 is voor het college een instrument om de
werkzaamheden en de speerpunten voor de jaren 2021-2022 vast te stellen. Met de
vaststelling van dit uitvoeringsprogramma, in combinatie met de evaluatie over 2020,
wordt artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) nageleefd.
Naast het voldoen aan deze wettelijke verplichting geeft dit uitvoeringsprogramma ook
inzicht en structuur voor de uitvoering van onze eigen VTH taken.
Ten slotte is het uitvoeringsprogramma van belang voor de Provincie in het kader van het
Interbestuurlijk Toezicht. Hierbij wordt getoetst of het gemeentelijk VTH beleid voldoet
aan de wettelijke kwaliteitseisen en of dit ook voldoende inzichtelijk is gemaakt.
1.1 Wat staat er in dit uitvoeringsprogramma?
Met dit uitvoeringsprogramma VTH 2021-2022 wordt inzicht gegeven in de
werkzaamheden en de prioritering op het gebied van VTH. Waarbij uitsluitend wordt
uitgegaan van het omgevingsrecht. Alle andere taken op het gebied van toezicht en
handhaving in de fysieke leefomgeving staan vermeld in het Integraal toezicht- en
handhavingsplan 2021-2023 en het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 20212022.
Naast dit uivoeringsprogramma is ook een evalutie van het VTH beleid 2019-2021 plus
Addendum en het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 opgesteld en een nieuw VTH beleid
2021-2022. Op basis van onder andere deze evaluatie en recente beleidsontwikkelingen
zijn de speerpunten voor 2021-2022 opnieuw beoordeeld en gekozen.
Dit uitvoeringsprogramma gaat verder niet in op de wettelijke kaders van VTH taken, de
beleidscyclus, de samenhang met de verschillende beleidsvelden, de risicoanalyse
enzovoort. Dit kunt u lezen in het VTH beleid 2021-2022. In dit uitvoeringsprogramma
worden de ambities uit het VTH beleid 2021-2022 uitgewerkt met acties.
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2 Uitwerking ambities VTH beleid 2021-2022
In het VTH beleid 2021-2022 zijn ambities geformuleerd. In dit uitvoeringsprogramma
worden deze ambities uitgewerkt in acties die we gaan inzetten om de ambitie te halen.

2.1 Beschikbare capaciteit

Bij de berekening van de beschikbare capaciteit voor 2021-2022 wordt gerekend
met een gemiddeld aantal netto productieve uren per jaar van 1.482 per fte. Hiermee
komen de verwachte uren inzet omgevingsrecht voor 2021-2022 uit op:

FTE
Toezichthouders Bouw/RO

3 fte

Toezichthouders Brandveiligheid
3 fte
Juridisch handhavers
fte

2

Beleidsmedewerker VTH
0,5 fte
Casemanager Wabo

3,4 fte

Projectmedewerker Omgevingswet
0,7 fte
Adviseur Welstand
0,7 fte
Adviseur Omgevingsrecht
0,2 fte
Administratieve ondersteuning
casemanagers Wabo
0,8 fte

Toezicht & Handhaving



Totaal aantal uren



Bouw en RO



4.446



Brandveilig toezicht



4.446



Juridische handhaving



2.964



Beleidsadviseur VTH



741



Vergunningen



Totaal aantal uren



Vergunningen WABO



5.039



Project medewerker omgevingswet



1.067



Adviseur Welstand



1.037



Adviseur Omgevingsrecht



296



Administratieve ondersteuning casemanagers Wabo 

1.185



Totaal aantal uren VTH

21.221
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2.2 Landelijke risicothema’s
Er zijn in het omgevingsrecht 7 risicothema’s aangewezen: asbest, bodem,
brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stofen, risicovolle inrichtingen, handhaven van
bestemmingsplannen, constructieve veiligheid en brandveiligheid van gebouwen.
Asbest
Het thema asbest wordt uitgevoerd door de ODNHN.
Bodem
Indien nodig wordt bij een aanvraag omgevingsvergunning een bodemonderzoek
opgevraagd. Deze wordt voor advies uitgezet naar de ODNHN.
Brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stofen
De brandveiligheid bij opslag van gevaarlijke stofen wordt uitgevoerd door
toezichthouders brandpreventie van de gemeente Den Helder. Bedrijven met grote
hoeveelheden worden integraal met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN),
Omgevingsdienst (ODNHN) en/of Marine milieudeskundige gecontroleerd.
Handhaven van bestemmingsplannen
Het handhaven van bestemmingsplannen gebeurt voornamelijk op basis van klachten,
meldingen en handhavingsverzoeken. Naar aanleiding van deze signalen worden er door
onze toezichthouders fysieke controles uitgevoerd.
Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid gebeurt in beginsel vanuit de verleende omgevingsvergunning.
Bij het toezicht tijdens de bouw ligt het zwaartepunt op onderdelen zoals heien, het
keuren van wapeningstaal van betonconstructies en het controleren van overige
constructieonderdelen. Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging op 01 januari 2022
vervalt deze taak bij de gemeente. De Kwaliteitsborger wordt verantwoordelijk voor de
controle op het Bouwbesluit.
Brandveiligheid van gebouwen
Brandveiligheid van gebouwen splitst zich in bouwkundige brandveiligheid en brandveilig
gebruik. Bij de aanvraag wordt, indien noodzakelijk, de brandveiligheid getoetst. Tijdens
de bouwfase wordt de bouwkundige brandveiligheid gecontroleerd op basis van de
verleende vergunningen. In de gebruiksfase worden de risicovolle gebouwen periodiek
gecontroleerd. Hierbij wordt met name gekeken naar het intact blijven van de
brandwerende voorzieningen, het keuren van blusmiddelen, het controleren van
brandmeld-en ontruimingsinstallaties en het controleren van de bedrijf
hulpverleningsorganisatie.
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2.3 Vergunningen
Ambities Vergunningen beleid 2021-2022
Ambitie Vergunningen: 95% van de aanvragen omgevingsvergunning wordt binnen de
gestelde termijn afgehandeld.
Acties:
- Alle binnen gekomen aanvragen worden binnen 48 uur* onder de casemanagers
verdeeld.
- Bij alle principeverzoeken die afwijken van het bestemmingsplan stimuleren we de
aanvragers voor een vooroverleg.
- We communiceren over het vooroverleg via de website.
Ambitie Vergunningen: De vergunningen zijn begrijpelijk (B1 niveau) voor alle
aanvragers.
Acties:
- Feedback vragen van aanvrager
- Alle vergunningen worden voorgelegd aan een collega (4 ogen principe)
- Indien noodzakelijk wordt een jurist handhaving gevraagd de vergunning te
controleren.
- We ontwikkelen een sjabloon op B1 niveau.
Ambitie Vergunningen: Alle casemanagers voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.
Acties:
- Waar nodig extra opleidingen
- Bijscholing
Ambitie Vergunningen: Wij motiveren een vooroverleg voor alle aanvragen van een
omgevingsvergunning die een grote impact hebben op de omgeving.
Acties:
- We gaan hier actief op communiceren (website, krant)
- Wij informeren alle betrokken partijen
Ambitie Vergunningen: Alle casemanagers zijn voorbereid.
Acties:
- Alle betrokken medewerkers VTH hebben het Webinar VNG WKB gevolgd
- Alle medewerkers VTH werken mee aan de impactanalyse
- Er zijn minimaal 2 proefprojecten gevolgklasse 1 gedraaid.
* Alle aanvragen/meldingen worden binnen 48 verdeeld. Dit kan alleen als de aanvraag/melding binnen werktijd
wordt ingediend. Voor aanvragen/meldingen die niet binnen werktijden worden ingediend, geldt dat de 48 uur
ingaat bij de eerst volgende werkdag.
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2.4 Toezicht en Handhaving
Ambities VTH beleid 2021-2022
Ambitie Toezicht Bouw: Op alle verleende vergunningen wordt toezicht gehouden
-

Alle vergunningen worden gecontroleerd

Ambitie Toezicht Bouw: Alle medewerkers Toezicht Bouw voldoend aan de
kwaliteitscriteria 2.1
-

Waar nodig extra opleidingen
Bijscholing

Ambitie Toezicht Bouw: Bij alle constateringen van overtredingen wordt getracht er
samen uit te komen.
Acties:
- Samen met de overtreder wordt gewerkt aan een oplossing.
- Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld met overtreder.
Ambitie Toezicht Bouw: Bij alle overtredingen die niet in gezamenlijkheid kunnen worden
opgelost, wordt een handhavingstraject gestart.
Acties:
- Er wordt een constateringsrapportage opgesteld.
- 4 ogen principe
- De casus wordt overgedragen aan juridische handhaving.
Ambitie Toezicht Bouw: Alle meldingen inzake bouw worden opgepakt en afgehandeld
Acties:
- Alle meldingen worden binnen 48 uur* verdeeld.
- Met de melder wordt binnen 5 werkdagen contact opgenomen.
- De melder wordt op de hoogte gesteld van de afhandeling.
Ambitie Toezicht Brandveiligheid : Alle instellingen waar niet of verminderd zelfredzame
volwassenen of kinderen wonen of verblijven worden jaarlijks gecontroleerd op
brandveiligheid.
Acties:
- Iedere categorie 1 (of Prio 1) gebouw wordt jaarlijks gecontroleerd.
- Heldere afspraken met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Ambitie Toezicht Brandveiligheid: Bij alle geconstateerde overtredingen wordt de
instelling aangeschreven met een begunstigingstermijn.
Acties:
- Binnen 2 weken krijgt de instelling een aanschrijven waarin de constateringen
staan vermeld en welk binnen welk begunstigingstermijn de constatering moet
zijn opgelost.
- Na begunstigstermijn wordt opnieuw een controle uitgevoerd.
Ambitie Toezicht Brandveiligheid: Er wordt een handhavingstraject ingezet zodra een
instelling zich niet aan de begunstigingstermijn houdt.
Acties:
- Als na begunstigingstermijn overtreding niet is opgelost, wordt een brief opgesteld
vanuit juridische handhaving met een vooraankondiging en een nieuw
begunstigingstermijn.
- Als opnieuw overtreding niet is opgeheven, wordt bestuurlijk opgetreden in de
vorm van onder andere een last onder dwangsom, bestuurlijke handhaving of een
bestuurlijke boete.
Ambitie Toezicht Brandveiligheid: Afspraken met de VRNHN worden geëvalueerd en
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aangepast waar nodig.
Acties:
- De gemaakte afspraken worden tegen het licht gehouden en aangepast waar
nodig.
Ambitie Algemeen: Alle beleidsplannen, die een relatie hebben met toezicht en
handhaving, worden voorzien van een handhavingsparagraaf.
Acties:
Binnen het MT wordt dit op de agenda gezet.
* Alle aanvragen/meldingen worden binnen 48 verdeeld. Dit kan alleen als de aanvraag/melding binnen werktijd
wordt ingediend. Voor aanvragen/meldingen die niet binnen werktijden worden ingediend, geldt dat de 48 uur
ingaat bij de eerst volgende werkdag.

2.5 Huisvesting Buitenlandse werknemers
Ambities huisvesting Buitenlandse werknemers VTH beleid 2021-2022
Ambitie Huisvesting Buitenlandse werknemers: Er is een up to date binnenstedelijk
locatieonderzoek uitgevoerd, conform de ladder onderbouwing.
Acties:
Binnenstedelijke inventarisatie is gereed.
Ambitie Huisvesting Buitenlandse werknemers: We participeren in de
begeleidingswerkgroep buitenstedelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
Sweco. De Provincie is de opdrachtgever.
Acties:
- We zitten in de begeleidingswerkgroep.
Ambitie Huisvesting Buitenlandse werknemers: We hebben de doelgroep in kaart
gebracht.
Acties:
- We ontwikkelen een methode om de doelgroep in kaart te brengen.
- We hebben de doelgroep in kaart

2.6 Invoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging
Ambities Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging VTH beleid 2021-2022
Ambitie Omgevingswet en WKB: In 2021 is er een impactanalyse opgesteld.
Acties:
- Impactanalyse is gereed.
Ambitie Omgevingswet en WKB: In 2021 is onderzocht hoe de leges zijn opgesteld en
welke impact de WKB heeft op de inkomsten uit de leges.
Acties:
- Leges onderzoek is gereed.
- Nieuwe legesverordening is vastgesteld.
Ambitie WKB: In 2021 zijn minimaal 2 proefprojecten gedraaid.
Acties:
- We benaderen aannemers/projectontwikkelaars enz voor proefprojecten.
- We draaien minimaal 2 proefprojecten tot de invoering.
Ambitie WKB: Vergunningen en toezicht en handhaving zijn voorbereid op de WKB.
Acties:
- Alle medewerkers VTH hebben het Webinar VNG WKB gevolgd
- Alle medewerkers VTH werken mee aan de impactanalyse
- Er zijn minimaal 2 proefprojecten gevolgklasse 1 gedraaid.
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Ambitie omgevingswet: Wij zijn voorbereid op de Omgevingswet
Acties:
- De ontwikkeling van de omgevingstafel verder doorzetten
- Wij behandelen minimaal 5 plannen op de omgevingstafel

2.7 Themaonderzoeken Provincie
Ambities themaonderzoek Provincie VTH beleid 2021-2022
Ambitie Themaonderzoeken: Het onderzoek RVS in zwembaden is afgerond.
Acties:
- Al het RVS in zwembaden is in kaart gebracht en waar nodig verwijderd.
Ambitie Themaonderzoeken: De aanbevelingen uit het rapport illegaal gebruik
agrarische (op)stallen worden meegenomen in het toezicht hierop.
Acties:
- We starten met de uitvoering van de aanbevelingen.
Ambitie Themaonderzoeken: Evenementen, vooral de locaties, zijn beschreven in de
omgevingsvisie.
Acties:
- We participeren in de Omgevingstafels en brengen dit onder de aandacht.

3. Aanbevelingen interbestuurlijk toezicht Provincie 2020
In het rapport van de Provincie van 2020 zijn de volgende verbeterpunten benoemd:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Koppel de jaarlijkse evaluatie aan het uitvoeringsprogramma en geef daarbij
aan of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd
en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de
gestelde doelen.
Laat de periodieke rapportage in gaan op het bereiken van de gestelde doelen,
de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de gestelde
prioriteiten en de uitvoering van afspraken. Zorg daarbij dat de genoemde
voorwaarden zijn ingevuld om dit mogelijk te maken.
Geef in uw beleid RO en Bouwen aan welke personele en fnanciële middelen
nodig zijn om de activiteiten uit te voeren om de doelen uit het beleid te
bereiken. Maak ook inzichtelijk op welke wijze dit is berekend.
De beschikbaarheid van de fnanciële middelen voor het bereiken van de
doelen dienen inzichtelijk te worden gemaakt. Geef voor RO en Bouwen aan
welke fnanciële middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeringsprogramma.
Maak voor RO en Bouwen een vergelijking van deze beschikbare personele en
fnanciële middelen in de programmabegroting met de in het beleid
aangegeven benodigde personele en fnanciële middelen en maak duidelijk
wat dit betekent voor het uitvoeren van de activiteiten en het bereiken van de
vastgestelde doelen uit het beleid.
De personele en fnanciële middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld zijn
onvoldoende om het uitvoeringsprogramma voor RO en Bouwen volledig uit te
voeren.
Maak volgend jaar zichtbaar dat het uitvoeringsprogramma overeenkomt met
de beschikbare middelen of waarin u keuzes heeft gemaakt en heeft
gemotiveerd welke onderdelen u niet gaat uitvoeren vanwege het gebrek aan
de daarvoor benodigde middelen.

3.1 Uitvoering aanbevelingen
Ad 1) De evaluatie is gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 2020 en het VTH beleid
2019-2021 en de bijbehorende Addendum.
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Ad 2) De periodieke rapportage zal vanaf het tweede kwartaal 2021 ieder kwartaal
worden opgesteld.
Ad 3 t/m 7) Het nieuwe VTH beleid 2021-2022 maakt gebruik van de analyses die voor
het VTH beleid 2019-2021 en de bijbehorende Addendum zijn gemaakt. Voor het beleid
dat opgesteld gaat worden voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 zullen nieuwe
analyses worden opgesteld. Hierin zullen de capaciteit en de fnanciële middelen zoals
benoemt in de punten 3 t/m 7 worden meegenomen.

4. Monitoring en evaluatie
Monitoring is: “ het verzamelen, bewerken en verstrekken van gegevens om na te gaan
of en in hoeverre het gevoerde beleid slaagt en of de gestelde ambities gehaald zijn of
worden”.
Een goede registratie is hierbij essentieel. De gegeven moeten opvraagbaar zijn voor
periodieke verantwoording naar het college en de Raad.
De gegevens komen uit de volgende systemen:
1. Inproces - dit programma gebruiken we voor het meten van de actuele stand
van het aantal meldingen en juridische bestuurlijke interventies
(waarschuwingsbrieven, aankondigingen van bestuursrechtelijke
handhavingsbesluiten en handhavingsbesluiten)
2. Squit – in dit programma worden de (principe)aanvragen voor een
omgevingsvetgunning verwerkt. Met dit systeem kunnen monitoren we de
actuele stand van het aantal Wabo aanvragen die zijn ontvangen en
afgehandeld.
Met een goede verantwoording over de uitvoering van de acties wordt helder of de
gestelde ambities worden behaald. Tevens kan er waar nodig tijdig worden bijgestuurd.
Dit uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college en aan de raad ter
kennisgeving voorgelegd middels een raadsinformatiebrief. Tevens wordt het aan de
Provincie aangeboden in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).
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Algemeen
Binnen het team Openbare Orde en Veiligheid zijn verschillende subteams ondergebracht. 1 van de
sub-teams is het team Handhaving openbare ruimte, wijk en bijzondere wetten. Hierbij leest u het
jaarverslag over 2020.
Het toezicht en handhaving van de APV en de bijzondere wetten wordt gedaan door de
toezichthouders openbare ruimte / orde die tevens Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA’s) zijn.
Het uitgangspunt dat hierbij wordt aangehouden (conform beleid VTH) is dat overlast gebiedsgericht
en wijkgericht wordt aanpakt. Op basis van informatie van meldingen van inwoners, politie, eigen
waarnemingen en informatie uit de datasystemen voeren zij hun werkzaamheden uit. Daarnaast wordt
toezicht toegespitst op ‘hotspots’ en/ of ‘hot times’ zodat de kans op overlast te beperken zo groot
mogelijk is. Tevens houden zij zich bezig met het toezicht bij evenementen en horecagelegenheden.
Team organisatie
In februari 2020 is door een nieuwe teammanager binnen dit sub-team een andere structuur opgezet.
Twee medewerkers zijn doorgestroomd naar een senior/coördinatie functie. Ook is er een
beleidsmedewerker aan het team gekoppeld. Verder bestaat het team uit een toezichthouder Dranken Horecawet, 4 medewerkers met specialisatie wijkhandhaving en 5 medewerkers met taakaccenten
zoals afval en parkeren. Door krapte op de arbeidsmarkt was het een uitdaging om de openstaande
vacatures in te vullen. Hierdoor zijn capaciteit problemen ontstaan. Inmiddels is de formatie op orde
maar nog wel kwetsbaar omdat nieuwe medewerkers nog in een opleidingstraject zitten.
Informatie gestuurd werken
In 2020 is behoorlijke vooruitgang geboekt met informatie gestuurd werken. Door gebruik te maken
van beschikbare informatie kunnen specifieke werkopdrachten worden gemaakt. Deze worden
dagelijks/wekelijks aangepast aan de situatie op dat moment. In aansluiting hierop is het backoffice
systeem van de boa’s efficiënter ingericht waardoor de BOA’s minder tijd nodig hebben om
administratief werk op kantoor af te handelen. Dit doen zij zoveel mogelijk op straat in hun
handterminal. Positief gevolg is dat de BOA’s vaker en langer op straat zichtbaar toezicht kunnen
houden. Tevens genereert het backoffice systeem meer data van uitgevoerde acties en controles.
Hierdoor kan er gerichter inzet worden gepleegd en zijn projectmatige inzetten minder nodig.
Wijkgericht werken
In 2020 is gebleken dat 4 wijkhandhavers niet voldoende is om het wijkgericht werken voldoende vorm
te geven. In 2021 zullen er 2 collega’s intern extra worden opgeleid tot wijkhandhaver.
In de Wijk – Nieuw Den Helder is een project wijkgericht werken opgestart waarbij de wijkhandhaver
een actieve rol heeft gekregen. Een voorbeeld is de samenwerking tussen toezichthouders van de
woningstichting. Uitkomst van het project zal ook voor andere wijken van belang zijn.
Samenwerking partners
In 2020 is er meer geïnvesteerd in samenwerking met interne en externe partners. Zo zijn de banden
met HVC aangehaald op het gebied van afvaldumpingen. Hierdoor worden regelmatig “hotspots”
uitgewisseld waardoor de overlast sneller in de kiem kan worden gesmoord.
In 2020 is ook een nauwere samenwerking ontstaan tussen de politie en de BOA’s. Zij melden zich
iedere dienst aan bij de dag-coördinator via het C2000 netwerk. Relevante meldingen worden
uitgewisseld en tevens worden assistentie verzoeken gedaan. De BOA’s worden een steeds
belangrijkere partner van de politie en samenwerking is horizontaal in het kader van gelijkwaardigheid.
Prioritering in relatie tot coronacrisis
Door de maatregelen die het kabinet op 15 maart heeft ingesteld in verband met de inperking van de
coronacrisis is er een redelijk grote verschuiving gekomen in de prioritering van de taken van deze
groep BOA’s. Deze verschuiving was al ingezet voortlopend op de noodverordening die op 26 maart in
werking is getreden. In deze verordening zijn de BOA’s openbare ruimte expliciet aangesteld voor de
controle van de daarin opgenomen restricties. Als gevolg van de coronacrisis hebben de BOA’s
aanvullende werkinstructies gekregen en een aangepast rooster om 7 dagen in de week bezetting te
hebben. Getracht werd om het reguliere werk zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wel is ervoor
gekozen niet alle anonieme meldingen meer op te pakken en werd minder streng vastgehouden aan
de gestelde service termijnen. Daarnaast was het nodig om extern in te huren bij de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord en hebben de BOA’s hulp gekregen van andere toezichthouders binnen team
Openbare Orde en Veiligheid.
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De prioritering vanaf medio maart tot juli was de volgende:
• Controle noodverordening
• Afval
• Hondenoverlast
• Onveilige situaties
In de periode juli tot oktober konden weer meer meldingen worden opgepakt binnen de beschikbare
capaciteit door het invullen van openstaande vacatures en versoepelingen van de corona
maatregelen.
Vanaf oktober tot december kwamen er wederom behoorlijke aanscherpingen waardoor er weer
moest worden teruggevallen op de prioritering van medio maart.
Grote langdurige Projecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Donkere Dagen Offensief
Hondenoverlast (Boodschap aan de baasjes)
Vuurwerkoverlast
Fietswrakken opruimactie stations
Toezicht op parkeergedrag basisscholen
Samenwerking buurttoezichthouders Woningstichting
Toezicht op de coronamaatregelen
Hotspot aanpak afval

Deze projecten zijn ook uitgebreid gecommuniceerd in de media via stadsnieuws, twitter en facebook.
Hieronder zal per toezicht veld een overzicht worden gegeven van de verrichte activiteiten.
Evenementen
Door de corona crisis zijn vanaf maart 2020 alle evenementen afgelast tot medio juli. In de periode juli
tot september waren beperkt weer wat doorstroom evenementen mogelijk.
Gezien het geringe aantal evenementen betekent dit dat de gepande toezicht uren anders zijn ingezet
bijv. controle op de noodverordeningen.
Evenementen
*vanaf 19 maart geen evenementen wegens Corona
Controles

Aantal

prognose

19

95

Drank- en Horeca en bijzondere wetten
Bij de horecagelegenheden (incl paracommercie) zijn er minder controles uitgevoerd dan
beoogd. Dit kwam omdat er in het 1e kwartaal maar één bevoegde toezichthouder Drank- en
Horecawet beschikbaar was (zie overzicht hieronder). Er zijn 3 integrale controles uitgevoerd
in het kader van ‘ondermijning’. Tevens zijn infokaarten alcohol verspreid onder de
ondernemers. Deze worden elk jaar verstuurd om ondernemers te helpen de Drank- en
Horecawet na te leven. Op deze kaarten staat een rekenmodel waarmee gemakkelijk het
geboortejaar van jongeren uitgerekend kan worden.
Drank- en Horeca en Bijzondere wetten
Controles
Waarschuwingen
Boeterapport / bestuurlijke handhaving

Aantal
29
7
0

prognose
125
-

Na de invoering van de coronamaatregelen medio maart waardoor de horeca de deuren moesten
sluiten voor publiek, zijn een beperkt aantal controles uitgevoerd. Wel is toezicht uitgevoerd op de
naleving van de noodverordening door de horecagelegenheden (zie overzicht bij “toezicht
noodverordening”).
Er is (nog) geen gelegenheid geweest om te experimenteren met testkopers om naleving te
testen en ondernemers op een andere manier bewust te maken.
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Jeugdoverlast
In het eerste kwartaal van 2020 is met name preventief opgetreden tegen jeugdoverlast. In het
volgende schema zijn hiervan de resultaten te zien:
Jeugdoverlast

Aantal

Prognose 2020

Controles JIT-Team
Controles (jeugd)boa
Jongeren uit Anonimiteit
Waarschuwingen
Boetes
HALT

12
520
235
240
14
6

12
112
300
-

Er zijn in het eerste kwartaal van 2020 zijn er minder meldingen van jeugdoverlast binnengekomen.
Dit komt overeen met de constatering van Jongerenwerk en politie. Dit is mede het gevolg van het feit
dat jeugdgroepen in beeld zijn. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de preventieve aanpak van het
Jongeren Interventie (JIT) team zijn vruchten afwerpt. Ook hingen jongeren minder op straat door de
samenwerking met Jongerenwerk. Daarbij wordt zoveel mogelijk opvang geregeld bij
jongerenlocaties. In het eerste kwartaal is het gebleven bij gesprekken met jongeren, hun ouders en
officiële waarschuwingen. Vanaf het uitbreken van de coronacrisis medio maart zijn de meldingen
weer toegenomen. Deze kwamen voornamelijk binnen bij de politie. De oorzaak kan gevonden
worden in het sluiten van horeca, buurthuizen, jongerencentra etc. Er zijn door de boa’s meer gerichte
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controles uitgevoerd dan begroot. De meest voorkomende vorm van jeugdoverlast is het hinderlijk
rondhangen op straat en het niet opvolgen van de coronaregels.
Er zijn minder jongeren aangetroffen met alcoholhoudende drank onder de 18 jaar waardoor het
aantal HALT verwijzingen lager uitvalt dan andere jaren.
Vuurwerkoverlast
In 2020 is er een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. Hierdoor is de verwachting dat dit minder
overlast geeft in de dagen vooraf aan de jaarwisseling. Vanaf november zij er echter wel al meldingen
van vuurwerkoverlast binnengekomen. Vaak gaat het hier om illegaal vuurwerk wat leid tot ernstige
schade en onrust in de wijken. Omdat de pakkans klein is wordt er meer ingezet op preventief toezicht
op bekende locaties samen met de politie. Daarnaast is er in de laatste week van het jaar net als in
2019 een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld die beheert werd door de BOA’s om sneller
inzet te kunnen plegen. Op de vuurwerktelefoon zijn minder meldingen binnengekomen dan in 2019.
Helaas waren de meldingen niet specifiek genoeg voor een succesvolle opvolging.
Vuurwerk

Aantal

Aantal meldingen zaaksysteem
Aantal meldingen vuurwerktelefoon
Aantal controles

40
12
45

Openbare ruimte / Afval en rommel
Het aantal meldingen over afval en rommel in 2020 komt grotendeels overeen met het eerste kwartaal
met die van 2019. Sinds maart is een stijging te zien van meldingen over bijgeplaatst afval. Een
mogelijke verklaring is de corona crisis waarbij meer mensen thuis moeten blijven en aan het
opruimen zijn geslagen. Hierdoor wordt meer (grof) afval geproduceerd. Deze trend is ook landelijk te
zien bij de afval breng stations. In deze periode zijn hotspots vaker gecontroleerd op het bij plaatsen
van afval naast ondergrondse containers. Het aantal adres onderzoeken heeft meer
daders/veroorzakers in beeld gebracht dan in 2019 (toen 111). Er zijn ook meer boetes uitgedeeld.

Afval en rommel
Meldingen zaaksysteem dumpingen/bij plaatsingen
Meldingen zaaksysteem afval overig
Onderzoeken / Doormeldingen HVC
Waarschuwingen dumpingen/bij plaatsingen
Waarschuwingen overig
Boetes

Aantal
1150
330
995
128
35
49

Openbare ruimte/ Verkeer en parkeren / Hinderlijk of kapotte voorwerpen
Over het toezicht m.b.t. verkeer en parkeren valt te vermelden dat het aantal meldingen gelijk is aan
die van 2019. Interventies zijn gepleegd na meldingen en tijdens surveillance waarbij gehandhaafd is
op onveilige situaties (bijv. rijden in voetgangersgebied, caravan/campers, fietsen). Er is een toename
te zien in het meldingen van hinderlijke of kapotte voorwerpen. Met name worden meer meldingen
gedaan over weesfietsen en fietswrakken.
Een groot project is gedaan voor fout gestalde fietsen bij de stations vanwege een nieuw vastgesteld
beleid.
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300 uur
Verkeer en parkeren

Aantal

Meldingen zaaksysteem verkeer en parkeren
Meldingen zaaksysteem hinderlijk of kapotte voorwerpen
Waarschuwingen
Boetes
Weesfietsen/fietswrakken verwijderd
Preventief toezicht Verkeer & Parkeren basisscholen

925
253
696
211
150
167

Openbare ruimte / Hondenoverlast
In 2020 zijn ongeveer even veel meldingen van hondenoverlast binnengekomen in vergelijking met
vorig jaar. Ongeveer 50% van de meldingen betrof de aanwezigheid van hondenpoep. Een mogelijk
verklaring voor deze toename kan zijn dat in januari een algehele opruimplicht is ingevoerd. De
aanvullende media campagne “boodschap voor de baasjes” en aandacht die hieraan gegeven is kan
geleid hebben tot een grotere bewustwording van de mogelijkheid tot handhaving op dit onderwerp.
De overige meldingen hadden met name te maken met loslopende honden in de bebouwde kom en
honden in verboden gebieden. Er zijn tijdens de campagne in samenwerking met de
hondenbescherming 125 hondenpoepzak houders uitgereikt aan hondenbezitters. Daarnaast worden
de controles gericht ingezet op uitlaat tijden. Omdat het op heterdaad betrappen van de opruimplicht
in de praktijk lastig blijkt gaan de BOA’s vaker het preventieve gesprek aan.
Honden overlast

Aantal

Meldingen zaaksysteem
Aantal controles
Waarschuwingen
Boetes

168
323
103
23
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Overlast personen en groepen / veiligheid
Er zijn 150 meldingen meer binnengekomen in het kader van overlast personen en veiligheid in
vergelijking met 2019. Een stijging van het aantal meldingen heeft betrekking op meldingen/ klachten
over samenscholingen (ook bij bedrijven) in het kader van de maatregelen ter inperking van het
corona virus. Tot slot zijn er in 2020 meer meldingen gedaan van burenruzies. Vaak is hier geen rol
voor de gemeente maar worden de melders doorverwezen naar buurtbemiddeling. Verder hebben de
BOA”s in december een project gedraaid in het kader van het Donkere Dagen Offensief waarbij
ondernemers zijn geïnformeerd over criminaliteit en is er extra toezicht gehouden tijdens kwetsbare
uren. Ook hebben de BOA’s een signalerende functie als het gaat om mogelijke woonfraude of
drugspanden. Hierbij houden zij ook toezicht op drugspanden die door de gemeente zijn gesloten en
waarbij regelmatig wordt gecontroleerd of de zegeling in tact is.
Overlast personen en veiligheid

Aantal

Meldingen zaaksysteem
Project Donkere Dagen Offensief / aantal bedrijven bezocht
Preventief toezicht Donkere Dagen / aantal momenten
Toezicht op drugspanden
Preventief toezicht (bijv. binnenstad)
Meldingen ondermijning

434
50
10
77
26
6

Corona crisis
Op 26 maart 2020 zijn de Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord en het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in werking getreden. Echter al vanaf medio maart
zijn de BOA’s bezig geweest met het toezicht op de door het kabinet opgelegde maatregelen in het
kader van de Corona crisis. Vanaf december is de tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 van kracht.
De BOA’s hebben op meerdere momenten adviserend op getreden richting ondernemers.
De handhaving van de noodverordening bestond voornamelijk uit de controle of bedrijven conform de
wet gesloten waren, er geen samenscholingen plaats vonden en of winkels maatregelen hadden
genomen om de 1,5 meter grens te waarborgen. Hierbij is hoofdzakelijk adviserend opgetreden.
Om de BOA’s te ondersteunen bij controles op deze maatregelen zijn ook tijdelijk toezichthouders
brandveiligheid ingezet en controleurs van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord.
Voor samenscholingen en niet voldoende afstand houden hebben de BOA’s in totaal 107
waarschuwingen gegeven. Dit betrof voornamelijk jongeren.

Werkzaamheden noodverordening (extra taak)
Winkels
Horeca
Openbare ruimte
Kappers
Sportverenigingen / buurthuizen
Campings
Overig
Totaal controles Noodverordening (corona maatregelen)

Aantal
176
359
273
13
120
22
115
1078

Dienstverlening en calamiteiten
BOA’s krijgen steeds meer de rol van hulpverleners en gastheer op straat. Zij worden vaker
aangesproken voor hulpvragen en stuiten ook regelmatig op ongevallen waar zij dienstbaar optreden
en ondersteunende taken verlenen aan de politie. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp en
het verkeer regelen bij verkeersongevallen.
De BOA’s krijgen sinds zij zijn aangesloten op het C2000 netwerk ook vaker meldingen via de politie
waar directe actie vereist is. Dit zijn meldingen die vallen in het taakveld van de BOA’s zoals
heterdaad vernielingen of jeugd en vuurwerkoverlast.
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Dienstverlening en calamiteiten
Hulpverlening
Meldingen politie basisteam
Meldingen politie Operationeel Centrum. (O.C)

Aantal
57
54
106

Totaal meldingen en interventies
Meldingen zaaksysteem
Meldingen afgehandeld
Waarschuwingen
Proces-verbaal

Aantal
3300
2829
1202
297

Conclusie
Alles beschouwend kan worden gesteld dat 2020 geen representatief jaar is om een goede
beleidsevaluatie te kunnen doen. De 1600 meldingen die waren begroot waren achteraf niet
representatief vanwege een fout in het meldingen systeem. In totaal zijn er ruim 3300
binnengekomen. Beter kan een vergelijking worden gemaakt met het aantal meldingen van 2018.
Toen kwamen er 2213 binnen. Dit betekent dat er ten opzichte van 2018 ruim 1087 meldingen meer
zijn binnengekomen. Dit betreft een stijging van ruim 30%. In totaal zijn 471 meldingen niet in
behandeling genomen vanwege het feit dat dit dubbele (anonieme) meldingen betroffen of omdat er
geen capaciteit beschikbaar was om de meldingen te behandelen. Netto komt het aantal behandelde
meldingen in 2020 uit op 2829. Dit is nog steeds een forse stijging vergeleken met 2018. Hier moeten
ook nog 160 politie meldingen worden bijgerekend.
Met name de meldingen met betrekking tot overlast personen/veiligheid , verkeer en parkeren en afval
liggen boven verwachting.
Oorzaak toename meldingen
Enerzijds kan de oorzaak worden gevonden in de coronacrisis waarbij er meer mensen thuis waren en
zich mogelijk sneller ergeren aan overlast van buren.
Er is daarnaast een forse toename te zien van het aantal (anonieme) meldingen via de app “”Makkelijk
melden”.
Een andere ontwikkeling is de beperkte politie capaciteit waardoor steeds meer prio 3 en 4 meldingen
(geen spoedmeldingen) bij de BOA’s terecht komen. Dit zijn meldingen die normaliter ook vallen in het
taakveld van de BOA’s.
Te weinig capaciteit
Onderaan de streep moet worden geconcludeerd dat er te weinig beschikbare capaciteit is om alle
meldingen te kunnen behandelen en aan de service termijnen te voldoen. Het aantal meldingen is
vanaf 2018 met 30% gestegen waarbij de beschikbare capaciteit gelijk is gebleven.
Conform de prioriteitstellingen was het nodig om steeds keuzes te maken in het werk. Daarbij was het
nodig om extern in te huren.

/*Verstrekte flyers/posters aan burgers en ondernemer

Einde jaar verslag
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