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Vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014 n.a.v. behandeling Jaarverslag Handhaving 2013 en 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014. 

Kennisnemen van: 

Antwoorden op gestelde vragen in de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014. 

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014 zijn vragen gesteld n.a.v. de 
behandeling van het Jaarverslag handhaving 2013 en HUP 2014. 

Kernboodschap: 

Hieronder treft u de antwoorden op die vragen/opmerkingen aan. 

Verzoek om jaarverslag compacter te maken 

Met dit verzoek gaan we rekening houden. Het jaarverslag 2014 wordt compacter. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het jaarverslag, -net als het HUP- , tot stand is gekomen in samenwerking met 
de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, de V R U en de O D R U . 
Op onderdelen hebben de deelnemende gemeenten een eigen invulling gegeven, de zogenaamde "couleur 
locale". 
Dit is een format dat door de Provincie (toezichthouder) is "goedgekeurd" en als voorbeeld dient voor alle 
gemeenten in de Provincie. 

Door wie worden de geluidsmeting verricht bij de evenementen 

De geluidsmetingen worden verricht door medewerkers van de O D R U (in opdracht van de gemeenten). 
De keuze voor het evenement waar geluid wordt gemeten wordt bepaald in het Veiligheidsoverleg en in het 
evenementenoverleg op basis van ervaringen (klachten) uit het verleden. 

Vraag over de inzet van BOA's 

Inleiding: 

Binnen de gemeente Woerden houden 4 geüniformeerde BOA-Bikers zich actief bezig met handhaving in 
de openbare ruimte. Dit doen zij voor 2 x 30 uur per week (reguliere werktijden). 



Het budget hiervoor is ongeveer € 110.000 per jaar. 
Om zo veel mogelijk "blauw" op straat te hebben is gekozen om deze uren in te zetten gedurende de dag 
(reguliere uren). Voor uren in de avond, tijdens de nacht en in het weekend wordt namelijk een toeslag 
geheven. Hoe meer uren de BOA-Bikers buiten de reguliere uren werken hoe sneller het budget op is en 
wordt hun aanwezigheid gedurende de week minder. Daarom zijn de BOA-Bikers tot nu toe niet ingezet 
buiten de reguliere uren. 

Na de zomer gaan we de BOA-Bikers ook inzetten buiten de reguliere uren. Ze gaan meer in de avonduren 
surveilleren. Daarmee worden de BOA-Bikers effectiever ingezet. Dit in verband met de uitvoering van het 
nieuwe hondenbeleid (vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014) en parkeeroverlast in de 
wijken (deze overlastfeiten vinden vaak plaats in de avonduren). 
Aangezien deze effectievere inzet meer geld kost (avondtoeslag), heeft dat tot gevolg dat de BOA-Bikers 
minder aanwezig zijn tijdens een reguliere werkweek. 

Sinds april 2014 worden de BOA-Bikers ook ingezet als SUS-team, tijdens de vrijdagnacht en 
zaterdagnacht. Hier is een apart budget voor vrijgemaakt, dat wordt betaald vanuit 3 teams (Vergunningen, 
Toezicht & Handhaving, Wijkonderhoud en Samenleving). 
Het SUS-project loopt tot 1 juli 2014. Van dit project wordt een evaluatieverslag gemaakt en dit rapport zal 
ook naar de gemeenteraad worden gestuurd. Nu al is de wens geuit (vanuit het veiligheidsoverleg en de 
Politie) om het SUS-project te verlengen tot 1 oktober 2014 (einde terrassenseizoen). 

NB: De 8 gemeente BOA's spelen nagenoeg geen rol als het gaat om (strafrechtelijke) handhaving in de 
openbare ruimte. Deze medewerkers (toezichthouders) hebben geen functie als BOA. Ze kunnen wel de 
BOA-bevoegdheid gebruiken bij de uitoefening van hun eigen functie. 

Verzoek om inventarisatie van overtredingen (waarschuwingen/boetes) per wij of kern 

Deze suggestie wordt overgenomen voor het jaarverslag 2014. We gaan meer inzichtelijk maken waar de 
problemen zich voordoen. De wijk/dorpsplatforms (via wijkwethouders/ambtenaren wijkgericht werken) 
zullen hierbij worden betrokken. 

Vindt er controle plaats op het aantal displays (AO-reclame) van Event Support Holland (ESH) in de 
openbare ruimte 

Steekproefsgewijs wordt het aantal displays gecontroleerd. In het contract met E S H staat exact 
aangegeven op welke locaties de displays mogen worden geplaatst.( In totaal 150 displays) 

Waarom is één dwangsom niet geïnd 

In het Jaarverslag Handhaving 2013 staat in paragraaf 4.1.4 dat er één dwangsom niet is verbeurd. Deze 
dwangsom is niet geïnd omdat zeven dagen na het vervallen alsnog aan de last werd voldaan. 
Daarop heeft de wethouder besloten niet te innen. 

Vraag over benodigde en beschikbare capaciteit in HUP 2014. team Vergunningen. Toezicht & Handhaving 
M M 
In paragraaf 4.4 (capaciteit) zit een groot verschil (3.309 uren) in de benodigde capaciteit en beschikbare 
capaciteit voor BWT en RO, m.b.t. het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.. 
Het klopt dat hier een verschil in zit. Echter het cijfer onder de benodigde handhaving is niet correct, het 
capaciteits-gat is aanzienlijk kleiner (730 uur). De juiste cijfers staan hieronder vermeld: 

Beschikbare capaciteit 

Toezicht Handhaving Totaal 

BWT en R O (VT&H) 4040 2976 7016 

Benodigde capaciteit 
Toezicht Handhaving Totaal 

BWT en R O (VT&H) 4199 3550 7749 



Vraag over de uitvoering van de Drank en Horeca Wet 

In 2013 is een start gemaakt met het actualiseren van de horecavergunningen. Gekozen is voor 
zelfcontrole. Er zijn USB-st icks met begeleidende brieven naar de vergunninghouders verstuurd. 
Op deze USB-stick staat: 

een uitgebreide toelichting op de Drank en Horeca Wet, 
controle formulieren voor: 

o de Drank en Horeca vergunning 
o horeca exploitatievergunning 
o terrasvergunning 
o kansspelautomaten vergunning 
Aan de vergunninghouder werd verzocht om wijzigingen digitaal aan de gemeente door te geven. 

Het traject van actualiseren van horecavergunningen heeft helaas vertraging opgelopen. Dit komt doordat 
veel postadressen onjuist waren. Er is bovendien veel inzet nodig om de informatie van de 
vergunninghouders terug te krijgen. Doordat dit werk bovenop het reguliere takenpakket komt, heeft het 
door hoge werkdruk drie maanden stilgelegen. 

In juli 2014 wordt gestart met het toezicht en de handhaving. Het zwaartepunt ligt op de para commerciële 
vergunningen. Daarnaast wordt in het kader van "nuchter verstand" in de supermarkten in de winkelcentra 
Snel & Polanen en Tournoysveld gecontroleerd. Ook zullen enkele toezicht-momenten integraal (samen 
met de VRU) , worden gehouden bij de Horecagelegenheden. 
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