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Leerlingen/stagiaires van Gilde Opleidingen

Voorstel

Leerlingen/stagiaires van Gilde Opleidingen, studierichting Veiligheid, aan te wijzen als
toezichthouder Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening.

Inleiding

De gemeente Weeft heeft in het kader van de behartiging van de leefbaarheid binnen de
gemeente, behoefte aan meer toezicht voor wat betreft de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening (ASV).
Gilde Opleidingen heeft behoefte aan stageplaatsen voor leerlingen van de studierichting
Veiligheid.
Uit gezamenlijk overleg is gebleken dat beide instanties elkaar kunnen helpen door
leerlingen van Gilde Opleidingen in een stage als toezichthouder (in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht), op het gebied van de APV en de ASV te laten functioneren
Om dat toezicht bevoegd te kunnen uitoefenen is het nodig dat de leerlingen door het
college/de burgemeester worden aangewezen als toezichthouder APV en ASV

Beoogd effect/doel

Het doel is enerzijds om voor onze gemeente meer toezicht te kunnen uitoefenen en om
daardoor een betere naleving van de geldende regels te verkrijgen. Dat levert een
positieve bijdrage op aan de leefbaarheid in de gemeente Weert. Anderzijds is het doel om
jonge mensen de kans te bieden om werkervaring op te doen. Voor hun studie nu en voor
hun toekomstige werk later. Daardoor kunnen ook werkgevers later bediend worden in

hun vraag naar nieuwe werknemers met relevante werkervaring.
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De aanwijzing en het kunnen gaan functioneren als toezichthouder voorziet in een
wederzijdse behoefte.
Het leidt tot meer toezicht, een betere naleving van de geldende regels en bevordert
daarmee de leefbaarheid in de gemeente Weert.
Het levert jonge, gemotiveerde mensen op met relevante werkervaring, die daardoor na
hun studie beter kunnen instromen in het arbeidsproces.
Er kan daardoor ook voor de toekomst beter worden voorzien in de vraag naar
toezichthouders en, in het verlengde daarvan, buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa's).

Kanttekeningen en risico's

Bij de leerlingen als toezichthouder APV/ASV gaat het om stagiaires. Dat vereist de
benodigde begeleiding in hun stage. Dezezal moeten worden verzorgd door de reeds
werkzame medewerkers, toezichthouders/boa's van Stadstoezicht. Dat vergt tijd. Tijd die
weliswaar afgaat van de feitelijk door hen aan toezicht te besteden tijd, maar uiteindelijk
weer teruggewonnen kan worden door een grotere beschikbaarheid aan toezichthouders.

Het toezicht APV/AVS wordt voornamelijk uitgeoefend in de openbare ruimte met veel
contacten met mensen in die openbare ruimte. Die mensen dienen ook aangesproken te
worden op hun gedrag, wanneer dat in strijd is met de geldende regels. In de praktijk
houdt dat risico's in en die risico's zijn groter bij jonge mensen met nog geen of weinig
ervaring, Van belang is daarom dat er begeleiding is en dat er begonnen wordt met
toezichtstaken met zeer gering risico.

Financiële, personele en jur¡d¡sche gevolgen

n.v.t

Duurzaamheid

n.v.t

Uitvoering/evaluatie

De leerlingen zullen onder begeleiding van medewerkers van Stadstoezicht de
toezichthoudende taken uitoefenen. Vanuit de Gilde Opleidingen zal er een leerkracht als
stagebegeleider optreden. Er zal in het studieschema een evaluatiemoment/beoordeling
volgen, waarbij alle betrokkenen van gemeente en Gilde Opleidingen een rol zullen spelen

Com m u n icatie/ partici patie

Voor de inwerkingtreding van het besluit tot aanwijzing als toezichthouder is een
bekendmaking nodig. Die zal op de gebruikelijke wijze gedaan worden in het
Gemeenteblad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Margot van den Broeke, hoofd afdeling VTH
Petra Habets, HRM

a

a

Pag¡ na 2



Extern:
De heer B,A.l.M. Toeter, docent/coördinatie BPV HTV beveiliging van Gilde Opleidingen
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