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1. Evaluatie Handhavingsprogramma 2011 
Het handhavingsprogramma 2011 is een nadere uitwerking van de integrale handhavingsnota 2009. 
In het programma zijn de taken, doelstellingen en de beschikbare personele capaciteit voor 2011 
gedetailleerd aan de orde gekomen. 

Het programma 2011 is gericht op toezichts- en handhavingstaken die worden uitgevoerd door de 
afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer. 

De toezichts- en handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de Milieudienst, Sociale Zaken 
(uitkeringsfraude), Samenleving (leerplicht) en V R U vallen buiten de reikwijdte van het programma. 

In 2011 is de methode van programmatisch handhaven voortgezet. 
Met programmatische aanpak van de handhaving wordt bedoeld dat jaarlijks in een handhavingsbeleid 
keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. 
In het programma staat welke regels prioriteit moeten krijgen in de handhaving ervan. 

Voor 2011 is het een belangrijk doel geweest om met de beperkte middelen (beschikbare personele 
capaciteit, budget en tijd) zo efficiënt mogelijk invulling te geven aan de handhavingsprioriteiten. 

De afspraken die in het handhavingsprogramma zijn vastgelegd voor 2011 zijn: 

1. De 5 activiteiten met prioriteit hoog zoveel mogelijk oppakken. Daarvoor is 1,22 fte juridische 
handhavers en 5,87 fte toezichthouders beschikbaar. 

2. Tijd vrijmaken voor calamiteiten en klachten. 
3. Registreren van de uren die worden besteed aan de handhavings- en toezichtsactiviteiten. De 

productie en resultaten meetbaar maken en registreren als basis voor het programma 2012. 
4. Structuur vastleggen en organiseren van het Integraal Handhavingsoverleg. 
5. Het handhavingsprogramma 2011 in februari 2011 ter vaststelling voorleggen aan het College en 

vervolgens ter kennisname aan de Raad sturen. 
6. Aan het einde van het jaar het handhavingsprogramma evalueren. 

In dit evaluatierapport zal in hoofdstuk 9 worden besproken in hoeverre bovenstaande afspraken zijn 
nagekomen. 
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2. Toezichts- en handhavingsactiviteiten 
2.1. Toezichts- en handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog 
Bij de opstelling van het handhavingsprogramma 2011 is gebruik gemaakt van een gewijzigde 
prioriteitstelling ten opzichte van 2010. 
Op basis van ervaringscijfers (tijdsbesteding) van 2009 en 2010, is voor 2011 een nieuwe 
prioriteitstelling vastgesteld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de actuele situatie in Woerden. 

De toezichts- en handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog zijn: 
1. Illegale reclame (m.n. driehoeksborden en reclame op gebouwen) 
2. Evenementen 
3. Plaatsen objecten op en langs de openbare weg 
4. Bouwen zonder of in afwijking van vergunning 
5. Gebruik in strijd met bestemmingsplan 

Het beschikbaar aantal fte van de afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer is in 2011 zoveel 
mogelijk ingezet om bovenstaande toezichts- en handhavingsactiviteiten op te pakken. 

Bij toezichts- en handhavingszaken met prioriteit hoog is actief gehandhaafd. 
Elke melding/klacht heeft een (voorlopig) vervolg gekregen. 
Wanneer door capaciteitsgebrek niet direct het handhavingstraject kon worden gestart, is de 
melding/klacht geregistreerd en heeft vastlegging door middel van foto's en rapportage door de 
toezichthouders ten behoeve van de juridische afhandeling plaatsgevonden. 

Ad 1. Illegale reclame 
In februari 2011 is door de Raad het reclamebeleid vastgesteld. Het is van belang dat de reclameregels 
van dit beleid ook worden nageleefd. 

Reclame op gebouwen/bebouwde ruimte 
In 2011 heeft er actief toezicht en handhaving plaatsgevonden vanuit de afdeling Dienstverlening ten 
aanzien van reclame op gebouwen. Er is ongeveer 775 uur besteed aan toezicht en handhaving met 
betrekking tot illegale reclame op gebouwen. 

Reclame openbare ruimte (driehoeksborden/displays) 
Het aantal illegale driehoeksborden in Woerden is de laatste jaren enorm gegroeid. Veel bewoners zijn 
zich hieraan gaan ergeren. 

In 2011 is, in tegenstelling tot hetgeen in het handhavingsprogramma is aangegeven, geen 
aanbestedingstraject gestart, maar is een andere weg ingeslagen. 

Het College van B&W heeft besloten om met Event Support Holland (ESH) een meerjarencontract van 
5 tot 10 jaar af te sluiten voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 2-zijdige 
reclameborden (displays). Dit contract gaat per 1 januari 2012 in. 

Het toezicht en de handhaving van de displays wordt door ESH verzorgd. 
ESH levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief, overzichtelijk en opgeruimd 
straatbeeld in de gemeente Woerden. 

De bedoeling was dat in 2011 onder andere BOA's ingezet zouden worden voor de handhaving ten 
aanzien van illegaal geplaatste reclame in de openbare ruimte. Dit is echter niet gebeurd, aangezien de 
BOA's in 2011 nog niet functioneel inzetbaar waren. 
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Wel is er door de wijkopzichters (afdeling R&B) toezicht gehouden op illegale reclame in de openbare 
ruimte en is er adequaat gereageerd op klachten. Hier is ongeveer 300 uur aan besteed. 
Bij klachten over illegaal geplaatste borden is in 2011 reeds meerdere malen contact opgenomen met 
ESH. Met ESH is afgesproken om, vooruitlopend op het contract, in 2011 alle illegale reclameborden te 
verwijderen. Na melding van een klacht, heeft ESH deze borden dezelfde dag nog verwijderd. 

Ad 2. Evenementen 
In 2011 hebben 11 evenementen plaatsgevonden waarbij toezicht en handhaving nodig was (vooreen 
nadere uitwerking zie hoofdstuk 3). 

Het doel van het toezicht bij de evenementen is om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en de 
woon- en leefomgeving zo min mogelijk aan te tasten. 
Toezicht bestond voornamelijk uit het toetsen aan de vergunningsvoorwaarden en het meten van het 
geluidsniveau tijdens het evenement. Er hoefde in 2011 bij geen enkel evenement een 
handhavingstraject te worden gestart. 

Een drietal organisatoren heeft achteraf een waarschuwingsbrief gekregen, aangezien het maximale 
geluidsniveau van 80 db tijdens het evenement is overschreden. 
In deze brief staat tevens dat, mocht volgend jaar weer het geluidsniveau worden overschreden, de 
organisator in de toekomst geen vergunning meer krijgt voor het organiseren van dit evenement. 

In 2012 kunnen de toezichts- en handhavingstaken ten aanzien van evenementen, niet alleen door 
toezichthouders, maar ook door BOA 's worden uitgevoerd. 

Ad 3. Plaatsen objecten op en langs de openbare weg 
Bij het plaatsen van objecten op en langs de openbare weg kan worden gedacht aan het illegaal (zonder 
vergunning) plaatsen van steigers, hekwerken, vuilcontainers, opslagcontainers, kramen, bouwketen en 
vaartuigen (wrakken). 

Schoonmaakactie Singel 
In het laatste kwartaal van 2011 is een grootschalige schoonmaakactie van de Singel en het water aan 
de Kromwijkerkade uitgevoerd. 
Hierbij zijn vaartuigen die zonder vergunning op de kant lagen en alle wrakken uit het water verwijderd. 

De verwijderde vaartuigen worden door de gemeente 13 weken opgeslagen en daarna vernietigd of 
verkocht. Tegen betaling van de kosten kan de rechtmatige eigenaar het vaartuig terugkrijgen. 

De gemeente Woerden blijft er op toezien dat de waterkant vrij blijft van vaartuigen die hier 
illegaal worden geplaatst. Hierbij wordt tevens de hulp ingeroepen van bewoners. Indien zij een vaartuig 
op de kant of een wrak in het water aantreffen, is hen verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden. 
Inmiddels zijn al een aantal meldingen binnengekomen. 

Ad 4/5. Bouwen zonder of in afwijking van vergunning en gebruik in strijd met bestemmingsplan 
De afdeling Dienstverlening heeft in 2011 toezicht gehouden op en is handhavend opgetreden ten 
aanzien van het bouwen zonder bouwvergunning, in afwijking van de bouwvergunning en het in strijd 
handelen met de gebruiksbepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Grotendeels heeft toezicht plaatsgevonden naar aanleiding van een verleende vergunning. 
Ook heeft toezicht plaatsgevonden naar aanleiding van een externe klacht of interne melding 
(bijvoorbeeld vanuit de BAG). 
Daarnaast is sprake geweest van regulier toezicht, op basis van "waarneming op straat". 
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De (illegale) bouwwerken en het strijdig gebruik zijn in kaart gebracht en getoetst aan de voorschriften uit 
de Wabo, het Bouwbesluit, het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de bouwverordening. 
Indien noodzakelijk is een handhavingstraject gestart. 

2.2. Capaciteit Handhaving 2011 
De beschikbare effectieve handhavingscapaciteit voor 2011 (juridische inzetbaarheid) is lager uitgevallen 
dan in het handhavingsprogramma 2011 was aangenomen. 
Doordat in de bestaande vacatures pas in de loop van 2011 kon worden voorzien, bedroeg de 
beschikbare effectieve handhavingscapaciteit daardoor geen 1,22 fte (1738 uur), maar 0,83 fte (1183 
uur). 

De beschikbare effectieve handhavingscapaciteit (DV en R&B) voor 2011 bedraagt in totaal: 

Onderdeel Handhaving 2011 Fte Uren Afdeling 
1 juridisch adviseur A 0,22 314 Realisatie & Beheer 
1 vacature juridisch adviseur A (Ingevuld per 1 juli 
2011) 0,44 627 

Dienstverlening 

1 vacature juridisch adviseur B (ingevuld per 1 
november 2011) 0,17 242 

Dienstverlening 

Totaal 0,83 1183 

2.3. Capaciteit Toezicht 2011 
De beschikbare effectieve toezichtscapaciteit voor 2011 bedraagt, zoals weergegeven in het 
handhavingsprogramma, 5,87 fte (8364 uur). 

De beschikbare effectieve toezichtcapaciteit (DV en R&B) voor 2011 bedraagt in totaal: 

Onderdeel Toezicht 2011 Fte Uren Afdeling 
1 Toezichthouder 1,00 1425 Dienstverlening 
1 Toezichthouder 1,00 1425 Dienstverlening 
1 Toezichthouder 1,00 1425 Dienstverlening 
1 Toezichthouder 0,77 1097 Dienstverlening 
1 Toezichthouder 0,80 1140 Dienstverlening 
1 Wijkopzichter/toezichthouder 0,20 285 Realisatie & Beheer 
1 Wijkopzichter/toezichthouder 0,20 285 Realisatie & Beheer 
1 Wijkopzichter/toezichthouder 0,20 285 Realisatie & Beheer 
1 Wijkopzichter/toezichthouder 0,20 285 Realisatie & Beheer 
1 Marktmeester 0,50 712 Realisatie & Beheer 
Totaal 5,87 8364 
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2.4. Gereal iseerde uren toezichts- en handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog 
In het handhavingsprogramma 2011 is per activiteit met prioriteit hoog het geplande aantal uren in 2011 
aan toezicht en handhaving aangegeven. Deze uren zijn gebaseerd op de ervaringscijfers 2010 
(tijdsbesteding per toezichts- en handhavingsactiviteit). 
Hierbij is rekening gehouden met het totaal aantal uur dat in 2011 aan toezichts- en 
handhavingsactiviteiten kan worden besteed (gelet op het aantal effectieve fte), te weten 8364 
respectievelijk 1183 uur. 

Hieronder is een overzicht te zien van het geplande aantal uren in 2011 en het gerealiseerde aantal uren 
in 2011 per activiteit met prioriteit hoog. 

Handhaving DV en R&B Toezicht DV en R&B 

Activiteiten prioriteit hoog Geplande Uren 
2011 

Gerealiseerde Uren 
2011 

Geplande Uren 
2011 

Gerealiseerde Uren 
2011 

Bouwen in afwijking van 
vergunning, bouwen zonder 
vergunning en gebruik in 
strijd met bestemmingsplan, 
inclusief klachten. (DV) 

1261 869 5624 5188 

Evenementen: 
afdeling DV 
afdeling R&B 

22 
22 

0 
0 

33 
33 

31 
31 

Plaatsen objecten op en langs 
de openbare weg en toezicht 
markten, inclusief klachten. 
(R&B) 

261 214 1534 2122 

Illegale reclame: 
Reclame op gebouwen (DV) 
Reclame openbare weg (R&B) 
inclusief klachten. 

142 
30 

50 
8 

855 
285 

725 
285 

totaal aantal uren 1738 1141 8364 8382 

In 2011 zijn 8382 uren besteed aan toezichtstaken. Dat is 5,88 fte. 

Dit komt dus redelijk overeen met de uren die zijn gepland (8364 uren / 5,87 fte) voor toezicht in 2011. 

In 2011 zijn 1141 uren besteed aan handhavingstaken. Dat is 0,80 fte. 
Dit aantal komt dus ook redelijk overeen met de bijgestelde planning (1183 uren / 0,83 fte) voor 
handhaving in 2011. 
In 2011 zijn ongeveer 112 handhavingszaken met een hoge prioriteit in behandeling. 
In 2011 zijn ongeveer 26 handhavingszaken afgehandeld. 

Het gaat hier voornamelijk om handhavingszaken die betrekking hebben op het beleidsterrein 
bouwzaken en ruimtelijke ordening: 

- het bouwen in afwijking van vergunning 
- het bouwen zonder vergunning 
- gebruik in strijd met bestemmingsplan (buitengebied). 

Deze zaken bevinden zich in verschillende stadia, van onderzoeksfase tot hoger beroepsfase. 
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Klachten die in 2011 in behandeling zijn genomen, hadden voornamelijk betrekking op 
handhavingsactiviteiten met een hoge prioriteit. 

Overigens heeft in 2011 geen aparte registratie plaatsgevonden ten aanzien van de uren die zijn 
besteed aan calamiteiten/klachten, maar deze zijn geregistreerd binnen de handhavingsactiviteiten met 
prioriteit hoog. 

3. Evenementen 
3.1. Afspraken in handhavingsprogramma 2011 
Toezicht en handhaving is een essentieel onderdeel om uitvoering van het evenementenbeleid tot een 
succes te maken. 
Uit de evenementennota 2010 blijkt dat personele inzet van de afdelingen Dienstverlening en Realisatie 
& Beheer noodzakelijk is. Ook het College geeft aan dat goede toezicht en adequate handhaving een 
voorwaarde is voor de uitvoering van het evenementenbeleid. 

3.2. Gereal iseerde uren toezicht evenementen 
In het handhavingsprogramma 2011 is een globale schatting gemaakt betreffende het aantal uren dat 
aan toezicht en handhaving op jaarbasis nodig is ten aanzien van evenementen. 
Globaal is ingeschat dat in 2011 bij een 11-tal evenementen toezicht- en handhavingscapaciteit van de 
afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer nodig zal zijn. 

Gemiddeld is uitgegaan van 6 uur "toezicht" per evenement. 
Deze 6 uur is als volgt tot stand gekomen: 
- controle op de dag van het evenement 1 uur 
- correspondentie/controle stukken (veiligheidsplan, voorzieningen) 1 uur 
- toezicht tijdens het evenement (veelal in weekend- en avonduren) 2 uur 
- evaluatie intern en met andere partijen (politie, brandweer en milieudienst) 1 uur 
- afhandeling vragen en klachten uit omgeving e.d. 1 uur 

totaal 6 uur 

Op jaarbasis is dan in totaal 11 x 6 uur = 66 uur nodig aan toezicht. 
Hieronder is een overzicht te zien van het geplande aantal uren toezicht en het gerealiseerde aantal 
uren toezicht per evenement in 2011. 

Evenement Geplande uren Gerealiseerde uren 
Groene hart festival 6 2 
Jazzin 6 6 
Historische spelen 6 2 
Smartlappen 6 6 
Groove 6 6 
Midzomer 6 5 
Vakantieweek 6 15 
Babypop 6 6 
Taptoe 6 2 
Summerlake 6 6 
Bierfeest 6 6 
Totaal 2011 66 62 
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De gerealiseerde uren toezicht (62) komen redelijk overeen met de uren die zijn gepland (66) voor 
toezicht in 2011. 

3.3. Gereal iseerde uren handhaving evenementen 
In het handhavingsprogramma 2011 is aangegeven dat naar verwachting voor handhaving ten behoeve 
van evenementen 44 uur op jaarbasis nodig is. 

In 2011 is echter geen handhavingszaak opgestart naar aanleiding van een evenement. 
Wel zijn er een 3-tal waarschuwingsbrieven (i.v.m. geluidsoverschrijding van 80 db) verstuurd. 

4. Integrale handhaving 
4.1. Integrale handhaving 2011 
Bij de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken werken de afdelingen Dienstverlening en 
Realisatie & Beheer zoveel mogelijk integraal. 

In 2011 hebben de volgende overleggen plaatsgevonden: 

1) Om het integraal werken te bevorderen hebben zowel de afdeling Dienstverlening als de afdeling R&B 
regelmatig collegiaal overleg gevoerd. 

2) Maandelijks heeft er een evenementenoverleg plaatsgevonden met onder andere de Politie, VRU en 
ambtenaren van verschillende afdelingen (Ruimte, R&B en Dienstverlening). 

3) Maandelijks heeft overleg plaatsgevonden met omringende gemeenten (Oudewater, Lopik en 
Montfoort), de Milieudienst en de VRU ten aanzien van het vaststellen van het "Integraal 
Handhavingsbeleidsplan Woerden 2012-2014" (zie hieronder). 

4.2. Integraal Handhavingsbeleidsplan Woerden 2012-2014 
Het Integraal Handhavingsbeleidsplan is de uitwerking van het toezicht- en handhavingsbeleid in de 
gemeente Woerden voorde taakvelden Milieu, Bouw- en Woningtoezicht en Ruimtelijke Ordening 
(BWT en RO), Brandveilig gebruik bouwwerken, de APV en bijzondere wetgeving. 

Dit beleid geldt voor een periode van drie jaar, van 2012 tot en met 2014. Deze periode is gekozen 
omdat er wordt aangesloten bij de huidige bestuursperiode, er rekening wordt gehouden met de 
invoering van een nieuwe Omgevingswet (vermoedelijk in 2013) en de invoering van de Regionale 
uitvoeringsdiensten. 

Met dit beleidsplan geeft de gemeente Woerden invulling aan het programmatisch handhaven waarbij 
de belangrijkste en meest risicovolle zaken als eerste kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand van 
een risicoanalyse is een prioritering en een capaciteitsraming voor handhavingstaken opgesteld. 
Dit zorgt voor een transparante en onderbouwde verdeling van handhavingstaken met een duidelijke 
personele capaciteitsraming. Het Integraal Handhavingsbeleidsplan geeft daarnaast een duidelijke koers 
ten aanzien van de nalevingstrategie van de gemeente, waarmee ambtenaren en bestuur een eenduidig 
beleid hebben om handhavingszaken uniform te behandelen. 

Het beleidsplan is een product van regionale samenwerking. 
De samenwerking is ontstaan op ambtelijk niveau tussen de gemeenten Oudewater, Lopik, Montfoort en 
Woerden, de regionale brandweer (VRU) en de Milieudienst Noordwest Utrecht. 
Samen met Adviesbureau Oranjewoud heeft de werkgroep de strategie bepaalt, een koers uitgezet en 
een risico analyse op verschillende taakvelden uitgevoerd. 
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Deze analyse is uitgevoerd met behulp van een uitgebreid rekenprogramma, de zogeheten 
Risicomodule. De Risicomodule berekent risico's op basis van cijfers omtrent effecten en naleefgedrag. 

Het Handhavingsbeleidsplan is het vertrekpunt voor het verder professionaliseren van integrale 
handhaving. Dit geldt ook voor de samenwerking met externe handhavingspartners zoals Openbaar 
Ministerie, politie, waterschap, provincie en andere gemeenten. 

Het Integraal Handhavingsbeleidsplan zal ter vaststelling worden voorgelegd aan het College en de Raad. 

5. Urenregistratie 
Er heeft een registratie plaatsgevonden van de uren die zijn besteed aan de toezichts- en 
handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog. 
De productie en resultaten zijn daardoor (beter) meetbaar gemaakt, zodat voor het programma 2012 een 
betere inschatting kan worden gemaakt van de handhavings- en toezichtsactiviteiten die dan zullen 
worden opgepakt. 

6. Communicatie 
In het handhavingsprogramma 2011 is de gewenste communicatiestrategie voor 2011 weergegeven. 
Deze strategie is preventief van aard, dat wil zeggen gericht op het informeren van de doelgroepen, om 
handhavingsprocedure te voorkomen. 

De communicatiemiddelen die in 2011 zijn ingezet betreffende toezicht en handhaving, zijn onder andere 
de volgende: 

- een persbericht is uitgegaan nadat het handhavingsprogramma 2011 is aangenomen; 
het handhavingsprogramma is op de internetsite gezet; 

- de pers is verschillende keren ingeschakeld ten aanzien van een aantal toezicht en 
handhavingsactiviteiten (zoals opruimactie vaartuigen op de kant en wrakken in het water); 

- de pers is ingeschakeld ten aanzien van verschillende evenementen. 

7. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) 
7.1. De buitengewoon opsporingsambtenaar 
Op de afdeling R&B vindt de coördinatie plaats met betrekking tot de inzet van buitengewoon 
opsporingambtenaren (BOA's). 

Een BOA is een persoon die opsporingsbevoegdheid heeft. Hij beschikt over de mogelijkheid om verdachten 
aan te houden en bestuurlijke strafbeschikkingen op te leggen. 
Met een bestuurlijke strafbeschikking kan aan personen die bepaalde overtredingen begaan een geldboete 
worden opgelegd. Denk hierbij aan bezitters van loslopende honden of illegaal het dumpen van afval. 

7.2. B O A ' s in de gemeente Woerden 
In 2011 hebben twee toezichthouders van de afdeling Dienstverlening, vier wijkopzichters van de 
afdeling Realisatie & Beheer, één juridisch adviseur (tevens havenmeester) van de afdeling Realisatie 
& Beheer en de marktmeester werkzaam op de afdeling Realisatie & Beheer de opleiding voor BOA 
met succes afgerond. 

In september 2011 heeft de beëdiging van de acht BOA's plaatsgevonden. 
Eén toezichthouder van de afdeling Dienstverlening is in 2010 reeds beëdigd als BOA. 

De negen BOA's zijn ambtenaren die voor hun werkzaamheden regelmatig buiten het stadhuis bezig 
zijn en er dus een extra taak bij hebben als toezichthouder en opsporingsambtenaar in de openbare 
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ruimte. Dit betekent dat de BOA's bij overtredingen in de openbare ruimte nu ook de mogelijkheid 
hebben om een boete uit te schrijven bij (herhaald) geconstateerd foutief gedrag. 
Deze mensen zijn dus niet permanent actief als BOA. 

Daarnaast zullen vanaf februari 2012 tevens twee ingehuurde fulltime BOA's altijd zichtbaar en 
geüniformeerd in de openbare ruimte aanwezig zijn. 

Hiermee heeft de gemeente Woerden een eerste stap gezet in het handen en voeten geven aan de 
handhaving in de openbare ruimte. 

8. Rekenkamercommissie 
Inleiding 
In 2006 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek verricht naar de stand van zaken van de 
uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente Woerden. Hieruit volgden een aantal 
aanbevelingen. 

Om te kijken in hoeverre deze aanbevelingen waren opgevolgd, heeft de rekenkamercommissie in 2009 
een vervolgonderzoek verricht. Dit rapport "Handhaving getoetst" is op 18 november 2010 aan de Raad 
gepresenteerd. 

In een reactie op dit vervolgonderzoek heeft het College laten weten dat, gelet op de beschikbare 
personele capaciteit en door de Raad ter beschikking gestelde financiële middelen het niet mogelijk is 
geweest om uitvoering te geven aan alle door de rekenkamercommissie gedane aanbevelingen. 
Het College heeft vervolgens aangegeven dat om dezelfde redenen een aantal aanbevelingen ook in de 
toekomst niet kunnen worden geïmplementeerd. De Raad heeft hiermee ingestemd. 
Tot slot heeft het College bepaald dat het ambitieniveau naar beneden wordt bijgesteld. Dit is ook 
nadrukkelijk tot uiting gekomen in het handhavingsprogramma 2011. 

In dit evaluatierapport wordt hieronder aangegeven in hoeverre en in welke mate de aanbevelingen van 
de rekenkamercommissie uit 2006 met betrekking tot het handhavingsbeleid in het programma van 2011 
zijn opgevolgd. 

Aanbeveling rkc: 
Maak doelen concreet. Specificeer per beleidsterrein of regeling een nalevingsniveau en koppel aan elk 
doel één of meer indicatoren. Formuleer doelstellingen die samenhangen met de prioriteiten die in het 
beleid zijn vastgelegd en vertaal die in concrete handelingen en aantallen uren die dit kost. 

Op basis van geregistreerde overtredingen (aantal en ernst) wordt prioritering bepaald. 
Rekening wordt daarbij gehouden met vastgesteld beleid, bijvoorbeeld het in 2011 door de Raad 
vastgestelde reclamebeleid en de evenementenkalender. 
Voorts wordt gekeken wat kan worden gerealiseerd op basis van de beschikbare productiemiddelen. 

Prioriteitstelling en beleid zijn leidend voor de keuzes waar actief en systematisch toezicht op wordt 
gehouden. 

In het handhavingsprogramma 2011 is gekozen voor illegale reclame, evenementen, het plaatsen van 
objecten op en langs de openbare weg, het bouwen zonder of in afwijking van vergunning en gebruik in 
strijd met het bestemmingsplan. 
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Er is in 2011 niet specifiek op het nalevingsniveau gemeten. 

Afdelinp Dienstverlening 
Het aantal overtredingen is wel geregistreerd, echter gebleken is dat de registratie met betrekking tot de 
dossiers aangaande handelen in strijd met vergunning of bestemmingsplan geen accuraat beeld gaf. 
Daarom is halverwege 2011 gestart met een andere manier van registreren, er vindt nu een registratie 
plaats van de hoeveelheid en soort dossiers en dit wordt regelmatig bijgehouden. 
Nu het aantal en het soort zaken beter wordt geregistreer, is de verwachting dat in 2013 iets kan worden 
gezegd over het naleefgedrag in 2012. 

Pas in 2014, wanneer de cijfers van 2013 bekend zijn, kan een vergelijking worden gemaakt tussen 
2013 en 2012. Het nalevingsniveau kan in die zin worden ingeschat op basis van het aantal en de ernst 
van bepaalde overtredingen. Neemt dit aantal aften opzichte van het jaar daarvoor, dan zal voor het 
volgend jaar een andere prioritering plaatsvinden. 
Het is met deze vorm van registreren dus (beperkt) mogelijk om de effecten van handhaving op de 
buitenwereld te meten. 

Afdeling Realisatie en Beheer 
Het nalevingsniveau is in sommige gevallen moeilijk te meten. In 2011 is het naleefgedrag met 
betrekking tot de speerpunten illegale reclame, evenementen, het plaatsen van objecten op en langs de 
openbare weg wel verbeterd door middel van: 
1. Het zoeken van de publiciteit (schoonmaakactie Singel en water aan Kromwijkerkade; het 

verwijderen van wrakken in het water en op de kant). 
2. Het plegen van overleg vooraf (met organisatoren van evenementen). 
3. Het verwijderen van illegaal geplaatste reclameborden door ESH. 

Ad 1. 
De publiciteit is gezocht door middel van een artikel in de Woerdense Courant, op internet en een brief 
die huis-aan-huis is verspreid. Hierin werd onder meer verzocht om de wrakken in het water en op de 
kant zelf te verwijderen en werd gewezen op de gevolgen wanneer het wrak niet zou worden verwijderd. 

Na de publiciteit te hebben gezocht, zijn uiteindelijk 14 van de 22 wrakken door de desbetreffende 
eigenaren weggehaald. De overige 8 wrakken zijn door de gemeente Woerden verwijderd. 

Ad 2. 
Voorafgaand aan de grotere evenementen, heeft overleg plaatsgevonden met de organisatoren van 
deze evenementen om de vergunningvoorwaarden te bespreken. 

Uiteindelijk hoefde in 2011 bij geen enkel evenement een handhavingstraject te worden gestart. 

Ad 3. 
Bij klachten over illegaal geplaatste borden zal ESH (waarmee het college heeft besloten een 
meerjarencontract af te sluiten), dezelfde dag nog de illegale reclameborden verwijderen. 
Het contract met ESH heeft er voor gezorgd dat het straatbeeld in de gemeente Woerden er 
overzichtelijk en opgeruimd uit ziet. Alle driehoeksborden, waar veel bewoners in Woerden zich 
ergerden, zijn vervangen door duurzame 2-zijdige reclameborden van een hoogwaardige kwaliteit. 
Het is nu makkelijk te zien of er een illegaal reclamebord wordt geplaatst, wat voorheen niet het geval 
was. De verwachting is dan ook dat in de toekomst geen of weinig illegale reclameborden zullen worden 
geplaatst. Het naleefgedrag op dit punt zal dan ook verbeteren en beter meetbaar worden. 
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Tot slot is het met betrekking tot het verbeteren van het naleefgedrag belangrijk om ook in de toekomst 
bij toezichts- en handhavingsactiviteiten de publiciteit te blijven zoeken en in overleg te blijven met 
inwoners en ondernemers. 

Aanbeveling rkc: 
Betrek bij de periodieke herziening van de integrale handhavingsnota ook de handhaving van andere 
regelgeving (verkeer, sociale zekerheid, leerplicht). 

De werkterreinen Verkeer, Sociale zekerheid en Leerplicht vallen niet onder integrale handhaving zoals 
daar in Woerden invulling aan wordt gegeven. Deze disciplines hebben geen raakvlakken met 
bijvoorbeeld handhaving op het terrein openbare ruimte (APV) of de bebouwde ruimte (Wabo). 
Dit is een bewuste keuze. Deze aanbeveling zal dan ook niet worden overgenomen. Ook niet in het 
Integraal Handhavingsbeleidsplan 2012-2014. 
Toezicht en handhaving op het gebied van sociale zekerheid en leerplicht vindt uiteraard wel plaats, 
maar dan vanuit de afdelingen Sociale Zaken en Samenleving. 

Aanbeveling rkc: 
Maak organisatorisch scheiding tussen vergunningverlening en toezicht. 

Deze aanbeveling is uitgevoerd. Sinds 2007 bestaat een organisatorische scheiding tussen toezicht en 
vergunningverlening. 

Aanbeveling rkc: 
Maak voor handhaving een betere programmering. Dit begint bij de vertaling van prioriteiten in 
handhavingsactiviteiten en hieraan te besteden uren. 

Deze aanbeveling is uitgevoerd. In het jaarlijkse handhavingsprogramma worden prioriteiten vertaald in 
activiteiten en te besteden uren. 

Aanbeveling rkc: 
Maak in beschrijvingen van werkprocessen de handelingen van de samenwerkende afdelingen zo veel 
mogelijk concreet vast. 

De werkprocessen zijn in stroomschema's gezet en terug te vinden in BWT4AII. 
Vanuit BWT4 AH kunnen cijfers worden gegenereerd ten behoeve van management rapportages. 

Aanbeveling rkc: 
Maak bij afdelingshoofden rollen, taken en verantwoordelijkheden van het handhavingsteam en andere 
betrokken afdelingen duidelijk. 

Ook in de nieuwe organisatie zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het handhavingsteam 
en andere betrokkenen duidelijk. Deze zijn opgenomen in het functieboek (versie mei 2010). Dit 
functieboek is bekend bij alle medewerkers en heeft iedereen in bezit. 

Aanbeveling rkc: 
Borg goede informatie-uitwisseling door structureel periodiek overleg tussen de handhavingspartners 
binnen de gemeente. Zorg voor betere uitwisseling van kennis waar het handhavingsteam wordt ingezet 
voor de handhaving op beleidsterreinen waarvoor andere afdelingen verantwoordelijk zijn. 
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Tussen de afdelingen Dienstverlening en R&B vindt er regelmatig collegiaal overleg. 
Voorts vindt maandelijks overleg plaats met omringende gemeenten ten aanzien van het vaststellen van 
het Integraal Handhavingsbeleidsplan Woerden. 

Tot slot vindt er maandelijks een evenementenoverleg plaats, waarbij de V R U en Politie aanwezig zijn. 

Aanbeveling rkc: 
Vergroot de vakinhoudelijke specialisering van de medewerkers die betrokken zijn bij handhaving. 
Leid waar nodig medewerkers van het handhavingsteam extern voor hun taken op. 
Deze aanbeveling is geheel uitgevoerd. 
Veel medewerkers, die betrokken zijn bij toezicht en handhaving, hebben in 2011 hun vakinhoudelijke 
specialisering vergroot door middel van cursussen en opleidingen waarvoor ook de benodigde diploma's 
zijn behaald, zoals Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2 en het BOA-diploma. 
Overigens hebben alle toezichthouders van de afdelingen Dienstverlening en R&B in 2011 de cursus 
"Omgaan met agressie" gevolgd en zij zullen begin 2012 een cursus over de nieuwe A P V en de 
Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) volgen. 

Aanbeveling rkc: 
Besteed in de Handhavingsnota meer aandacht aan communicatie om gewenst gedrag van burgers te 
stimuleren. 

Er wordt regelmatig de publiciteit gezocht met betrekking tot (actuele) toezichts- en 
handhavingsactiviteiten. Via de krant en internet worden de inwoners van Woerden op de hoogte gesteld 
van recente ontwikkelingen en handhavingsactiviteiten. 
Daarnaast wordt ook intern en extern (bijvoorbeeld naar een andere gemeente, Politie, Brandweer en 
Milieudienst) gecommuniceerd over bepaalde handhavingsactiviteiten, tijdens overleggen of via de mail. 

Aanbeveling rkc: 
School medewerkers voor gebruik van BWT4all. Een optimaal gebruik ten behoeve van handhaving 
vraagt kennis en discipline van diegenen die ermee moeten werken. 

Deze aanbeveling is uitgevoerd. Alle medewerkers hebben een interne opleiding gehad. 

Aanbeveling rkc: 
De Raad draagt het College op om nader uit te werken hoe de voorgenomen koerswijziging met 
betrekking tot handhaving zich verhoudt tot de wettelijke beginselplicht tot handhaving. 

In de wet is niet bepaald dat het bevoegd gezag handhavend moet optreden. 
De gemeente heeft wel een beginselplicht tot handhaving. Dit heeft de rechter vastgesteld 
(jurisprudentie). In het bestuursrecht geldt dat het bevoegd gezag in de regel gebruik moet maken van 
de bevoegdheid om handhavend op te treden. Zeker als daarom wordt verzocht door een burger. 
In bijzondere omstandigheden kan van handhavend optreden worden afgezien, bijvoorbeeld als de 
overtreding kan worden gelegaliseerd of in het geval van gedogen. 

Conclusie 
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn 
opgevolgd. Een paar aanbevelingen kunnen niet (geheel) worden opgevolgd, aangezien de gemeente 
Woerden een andere werkwijze heeft c.q. dit om verschillende redenen niet zodanig zal oppakken. 
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9. Evaluatie 
Het College heeft m.b.t. de toezicht en handhaving in 2011 de volgende besluiten genomen: 

1. De 5 activiteiten met prioriteit hoog zoveel mogelijk oppakken. Daarvoor is 1,22 fte juridische 
handhavers en 5,87 fte toezichthouders beschikbaar. 

2. Tijd vrijmaken voor calamiteiten/klachten. 
3. Registreren van de uren die worden besteed aan de handhavings- en toezichtsactiviteiten. De 

productie en resultaten meetbaar maken en registreren als basis voor het programma 2012. 
4. Structuur vastleggen en organiseren van het Integraal Handhavingsoverleg. 
5. Het handhavingsprogramma 2011 in februari 2011 ter vaststelling voorleggen aan het College en 

hierna het programma ter kennisname aan de Raad sturen. 
6. Aan het einde van het jaar het handhavingsprogramma evalueren. 

Hieronder wordt per besluit besproken in hoeverre deze in 2011 is nagekomen. 

Ad 1. De 5 handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog zoveel mogelijk oppakken. Daarvoor is 
1,22 fte juridische handhavers en 5,87 fte toezichthouders beschikbaar. 
De 5 handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog zijn in 2011 zoveel mogelijk opgepakt. 
In 2011 zijn daadwerkelijk 1141 uren besteed aan handhavingstaken meteen prioriteit hoog. 
Dat is 0,80 fte. Dit aantal komt overeen met de bijgestelde planning (1183 uren / 0,83 fte) voor 
handhaving in 2011. 
In 2011 zijn 8382 uren besteed aan toezichtstaken met een hoge prioriteit. Dat is 5,88 fte. 
Dit komt dus redelijk overeen met de uren die zijn gepland voor toezicht in 2011 (8364 uren/5,87 fte). 
Ad 2. Tijd vrijmaken voor calamiteiten/klachten. 
De meeste klachten die in 2011 in behandeling zijn genomen, hadden betrekking op 
handhavingsactiviteiten met een hoge prioriteit. Overigens heeft in 2011 geen aparte registratie 
plaatsgevonden ten aanzien van de uren die zijn besteed aan klachten, maar deze zijn geregistreerd 
binnen de handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog. 
Ad 3. Registreren van de uren die worden besteed aan de handhavings- en toezichtsactiviteiten. 
De productie en resultaten meetbaar maken en registreren als basis voor het programma 2012. 
De productie en resultaten zijn door de urenregistratie meetbaar gemaakt, zodat voor het programma 
2012 een betere inschatting kan worden gemaakt van de handhavings- en toezichtsactiviteiten die dan 
zullen worden opgepakt. 
Ad 4. Structuur vastleggen en organiseren van het Integraal Handhavingsoverleg 
Het Integraal Handhavingsoverleg is in 2011 niet in zijn oorspronkelijk vorm voortgezet. 
Wel hebben meerdere periodieke overleggen plaatsgevonden, zoals collegiaal overleg tussen de 
afdeling Dienstverlening en R&B, het evenementenoverleg, overleggen in verband met samenwerking 
omringende gemeenten, VRU en Milieudienst. 
Ad 5. Het handhavingsprogramma 2011 in februari 2011 ter vaststelling voorleggen aan het 
College en hierna het programma ter kennisname aan de Raad sturen. 
Op 15 maart 2011 heeft het College van B&W het handhavingsprogramma 2011 vastgesteld. 
Nadat het College het programma heeft vastgesteld, is het eind maart 2011 middels een 
raadsinformatiebrief ter kennisname aan de Raad gestuurd. 
Ad 6. Aan het einde van het jaar het handhavingsprogramma evalueren. 
Is gebeurd door middel van dit evaluatierapport. 

Conclusie 
In zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat alle besluiten ten uitvoer zijn gebracht met een enkele 
kanttekening. 
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