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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie voert overleg met het college over het evaluatierapport 
handhavingsprogramma. Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd. Er 
wordt geen (formeel) besluit gevraagd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Het handhavingsprogramma 2011 is een nadere uitwerking van de integrale 
handhavingsnota 2009. Met dit evaluatierapport geeft het college inzicht in de resultaten 
over 2011. 
 

3. Vervolgprocedure 
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen 
of een ander vervolg voor te stellen. 
 

4. Bijzonderheden 
- Medio vorig jaar is in de commissie Middelen door het college toegezegd dat 1. de 
suggestie van Progressief Woerden, dat in de terugkoppeling naar de commissie niet de 
focus wordt gelegd op de inspanningen van de organisatie maar op de ondervonden 
effecten op de buitenwereld, mee te nemen en 2. dat het college in het najaar terugkomt 
op de vraag ten aanzien van de wettelijke verplichting. De commissie kan beoordelen in 
hoeverre deze toezeggingen zijn nagekomen. 
- De Rib zelf is vrij summier, voor de inhoud wordt direct naar de bijlage verwezen. In de 
bijlage staat tamelijk gedetailleerde (uitvoerings)informatie.  
De commissie kan het college verzoeken voortaan in de rib zelf op te nemen wat de 
meest in het oog springende resultaten zijn en wat de reactie van het college daar dan 
op is (hoe wordt daarmee omgegaan). Bijvoorbeeld: dient er n.a.v. de evaluatie een 
beleidsbijstelling plaats te vinden, en zo ja, hoe wordt dat vorm gegeven? Of dat er met 
name in een bepaalde sector handhavend moet worden opgetreden en op welke wijze 
daarop wordt ingespeeld. 



- De commissie kan het college vragen of er voor de komende jaren eveneens een 
handhavingsprogramma is of wordt opgesteld en op elke wijze de resultaten van deze 
evaluatie daarbij worden of zijn betrokken? 
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