SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden
INDIENING
Steller vragen:
Datum:
Onderwerp:
Beantwoording:

Erik Albers, VVD
27 mei 2013
Handhaving door GOA’s en Politie
Mondeling of schriftelijk (geen voorkeur)

Graag beantwoorden voor raadsvergadering juni, omdat dat een redelijke termijn is.
Beantwoording heeft geen haast, voornamelijk vanwege het lange termijn-karakter van het
onderwerp.
VRAAG
Inleiding
In 2012 heeft Heemstede de handhaving ter hand genomen aan de hand van een
prioriteitenplan. Dit plan vormde, samen met het plan van team Kennemerkust, de basis voor
de inzet van handhavers.
Het is voor de Raad belangrijk te weten welke resultaten de handhavingsinspanning tot
gevolg heeft. De Raad moet (willen) weten in hoeverre de handhaving het handhavingsplan
heeft gevolgd en wat de kosten baten zijn.
Vragen
Wellicht vooruitlopend op het verschijnen van een ‘handhavingsverslag’ heeft de VVD de
volgende vragen.
1. Hoeveel (in €) heeft de handhaving Heemstede opgeleverd?
2. Hoeveel (in €) heeft de handhaving Heemstede gekost?
3. Hoeveel boetes zijn uitgeschreven voor
a. Fout (dubbel, op de stoep, op het fietspad enzovoorts) parkeren?
b. Te hard rijden in 30 km-zones?
c. Fietsen op de stoep (b.v. Binnendoor)?
d. Fout hondenuitlaatgedrag (b.v. poep op de stoep, niet opruimen)?
e. Vandalisme (b.v. station, slooproute)
f. Niet betalen parkeerheffing?
4. Hoeveel waarschuwing zijn gegeven voor de zelfde feiten (vraag 3)?
5. Welke resultaten (toename, afname enzovoorts) hebben de inspanningen (zie
de vragen 3 en 4) opgeleverd?
Toelichting
De vragen zijn in eerste instantie bedoeld om informatie te verkrijgen over de relatie tussen
plan en uitvoering. Daarbij is de focus niet alleen op de financiële resultaten van de
handhaving, maar ook op de effecten. Helpt het?

ANTWOORD
1. € 13.700 aan vergoedingen van het CJIB (begroot € 10.000) en € 721.000 aan
vergunningen, parkeergeld en naheffingen (t.o.v. een begrote opbrengst van €
725.000). Deze lagere opbrengst komt door een lagere opbrengst van de
parkeerheffingen (€ 14.000 minder), tegen een verhoging van de parkeeropbrengsten
en vergunningen (respectievelijk € 6.000 en € 4.000).

2. Voor de inzet van handhaving op Domein 1: openbare ruimte, is 4 fte’s beschikbaar.
Tegen een begroot uurtarief van € 51,19 levert dit een kostenpost op van 1480 x 4 x
€ 51,19 = € 303.045. Dit is niet nader uitgesplitst per onderwerp Daarnaast is in 2012
voor € 63.583 aan parkeercontroleurs ingehuurd. Naast deze 4 fte’s is ook nog 1,2 fte
aan capaciteit aanwezig voor de marktmeester/controleur bijzondere wetten en de
leidinggevende van het team.
3. a. 209 door de BOA’s. De politie heeft regionale cijfers, maar deze zijn niet
uitgesplitst naar gemeenteniveau.
b. Op dit punt zijn geen boetes uitgedeeld door de BOA’s omdat deze hier niet toe
bevoegd zijn. Door de politie is hierop niet gecontroleerd.
c. 57 boetes op en achter (trottoirs) de weekmarkt en 17 in de Binnendoor
d. 41 boetes loslopen/hondenpoep door de BOA’s.
e. meldingen komen voornamelijk achteraf binnen. Hier zijn dus geen boetes voor
uitgedeeld. Wel is er 1 boete uitgedeeld voor afsteken van vuurwerk buiten de
daarvoor toegestane periode.
f. 3730 naheffingen
4. a. 418
b. idem vraag 3
c. 362 waarschuwingen op en achter de weekmarkt. Bij de Binnendoor voornamelijk
corrigerend, dus geen aantallen bekend
d. voornamelijk corrigerend, dus geen aantallen bekend, omdat dit niet apart wordt
geregistreerd.
e. n.v.t. omdat zowel waarschuwen als bekeuren alleen aan de orde is bij heterdaad.
f. n.v.t. omdat het hier gaat om wel of niet betalen. Wel krijgen automobilisten, indien
ze aangesproken kunnen worden, nog de kans om te betalen. Hoe vaak dit voorkomt
wordt niet geregistreerd.
5. a. Dit blijft op de drukke dagen en locaties een aandachtspunt. Na een actie is er
enige verbetering, maar dit verwatert daarna weer. Wel zien we hiervoor toenemende
aandacht vanuit de aanliggende bedrijven richting hun bezoekers/klanten.
b. n.v.t.
c. inzet blijft noodzakelijk. Na een actie is het enige tijd rustig, maar dit verergert weer
na enkele tijd.
d. Enkel corrigerend optreden bij hondenoverlast werkt niet voldoende. Daarom is de
inzet voor 2013 verhoogd en wordt ook hier waarschuwend opgetreden. Na een
geregistreerde waarschuwing volgt een boete.
e. Als er zicht is op de dader of daders wordt er in samenwerking met de
ketenpartners (bijvoorbeeld jongerenwerk, Streetcornerwork, politie) actie
ondernomen. Klachten nemen daarna af voor de betreffende locatie. Soms verplaatst
de overlast zich naar elders.
f. Er is een toename te constateren van de hoeveelheid parkeergeld, ten opzichte van
een daling van het aantal naheffingen.
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