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Evaluatierapport Handhavings Uitvoerings Programma (HUP) 2012 (versie 21 januari 2013) 

Kennisnemen van: 

Bijgaand Evaluatierapport HUP 2012 (versie 21 januari 2013) 

Inleiding: 

In bijgaand evaluatierapport wordt besproken in hoeverre de afspraken uit het Handhavingsprogramma 
2012 zijn nagekomen. Dit programma is op 3 juli 2012 door het College vastgesteld. 

De onderwerpen die in het evaluatierapport aan de orde komen zijn: 
de toezichts- en handhavingsactiviteiten met prioriteit hoog; 
de capaciteit voor toezicht en handhaving (waaronder de inzet van de BOA's); 
de urenregistratie; 
een overzicht van de kosten van toezicht en handhaving; 
het naleefgedrag; 
de opbrengsten van de boetes; 
de communicatie; 
de conclusies. 

Kernboodschap: 

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat alle besluiten uit het HUP 2012 ten uitvoer zijn gebracht. 
De toezichts- en handhavingsactiviteiten met een prioriteitsklasse "zeer groot risico", "groot risico"en 
"beperkt risico" zijn zoveel mogelijk opgepakt. Alle geplande uren zijn daadwerkelijk hieraan besteed. 
Productie en resultaten zijn meetbaar gemaakt. 
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Vervolg: 

Niet alle specifieke doelstellingen en prioriteiten zijn gehaald. Op de afdeling Dienstverlening is een 
werkachterstand ontstaan in het afhandelen van handhavingszaken en controleactiviteiten. 
Hier zal begin 2013 een oplossing voor moeten worden gevonden en zullen keuzes moeten worden 
gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van het proces, het efficiënter inrichten van 
controleactiviteiten en mogelijk een (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit. In het HUP 2013 wordt dit nader 
uitgewerkt. 

Als het gaat om "hondenbeleid", de uitvoering daarvan ligt bij de afdeling R&B, zal een verbeterslag moeten 
plaatsvinden. Dit beleid wordt in het eerste kwartaal van 2013 herzien (geactualiseerd) en de APV wordt op 
dit punt aangepast, zodat het "lik op stuk beleid" (= het uitdelen van boetes bij hondenoverlast) beter kan 
worden uitgevoerd. De huidige APV biedt onvoldoende grond om goed te kunnen handhaven. 

In 2013 zal voorlichting worden gegeven over Toezicht en Handhaving en de inzet van de BOA's (BOA-
biketeam). Dit vindt plaats op vergaderingen van de Wijkplatforms. In 2013 zal deze voorlichting worden 
uitgebreid naar scholen. 
Ook zal wederom regelmatig de publiciteit worden gezocht via de Woerdense Courant en de gemeentelijk 
website. 

De productie, de resultaten en de ervaringen uit 2012 worden meegenomen in het 
HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2013. 

In het HUP 2013 wordt tevens aandacht besteed aan de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 
Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester belast met de uitvoering van deze wet. Hiermee is het toezicht 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verplaatst naar de gemeente. 

Het HUP 2013 zal in het eerste kwartaal 2013 ter vaststelling aan het College van B&W worden voorgelegd 
en vervolgens ter informatie worden gestuurd naar de Raad. 

Bijlagen: 

Evaluatierapport HandhavingsUitvoeringsprogramma 2012 (versie 21 januari 2013) nr.: 12i.04833. 

De wnd. burgemeester 

dr. G.W. Goedmakers CIVIC drs. J.B. Waaijer 
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