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ADVIES

1. Vaststellen van het HUP 2015.
2. Instemmen met de bestuurlijke prioriteiten in paragraaf 3.2.
3. Programma ter kennis brengen van de gemeenteraad via infobijeenkomst commissie
Ruimte (presentatie).

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel :

BW-006956 d.d. 1 april2074: vaststellen HUP 2014.

Algemeen:
In juli 2010 heeft de gemeenteraad de nota'Handhaven in Weert'vastgesteld met daarin
opgenomen de bestuurlijke prioritering van de handhavingstaken. In de daaropvolgende
vier jaar heeft die nota gediend als uitgangspunt voor het jaarlijkse
hand havingsu itvoeringsprogramma.

Het werkterrein VTH kent momenteel echter vele ontwikkelingen op landelijk, regionaal en
plaatselijk niveau. Zeer belangrijk element binnen deze ontwikkelingen is het opgestelde
en door uw college reeds geaccordeerde Verbeterplan VTH. Binnen dit verbeterplan wordt
in 2015 toegewerkt naar zowel een beleidsplan als uitvoeringsprogramma voor het gehele
werkveld van vergunningverlening en toezicht/handhaving. Dit is dus breder dan een
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handhavingsuitvoeringsprogramma. Gezien deze ontwikkeling wordt voorgesteld de lijn
van het HUP 2014 door te zetten in het HUP 2015 en 2015 als een overgangsjaar te
beschouwen.
De geschetste ontwikkeling komt eveneens tegemoet aan de noodzakelijke actualisatie
van de Handhavingsnota uit 2010 vanwege de verstreken looptijd.

Belangrijkste onderdeel van het HUP zijn de opgenomen tabellen met daarin een aantal
handhavingsthema's. Per thema is aangegeven de prioriteit, de aanleiding voor toezicht,
de vormen van toezicht en handhaving, de in te zetten personele capaciteit en de wijze
waarop de resultaten worden gemeten.

Concreet zijn de volgende handhavingsthema's opgenomen:
- Horeca en evenementen
- Openbare orde, overlast en kleine ergernissen
- Ketenaanpak cannabis, drugshandel uit panden en woonoverlast
- Prostitutiebedrijven, horecagelegenheden en speelautomatenhallen
- Verkeer en beheer openbare ruimte
- Bouwen, monumenten en bestemmingsplannen
- Brandveilig gebruik gebouwen
- Milieu

Argumenten

De belangrijkste wijzigingen in het HUP 2015 ten opzichte van 2074 zijn:
- Programma is nu beperkt tot alleen de taken van de afdeling WH aangezien deze

afdeling na het FlOW-traject een centrale rol vervult op het gebied van
vergunningen, toezicht en handhaving. Tevens ontstaat zo een betere aansluiting
op het Verbeterplan VTH. Daarnaast kan worden vastgesteld dat de uitvoering van
de overige handhavingstaken zijn eigen verantwoordingscyclus kent.

- De verhoging van 0,3 fte in 2014 voor het thema Evenementen in verband met de
viering van Weert 600 jaar stad is nu weer teruggedraaid en gevoegd bij externe
BOA's waardoor de oorspronkelijke capaciteit weer beschikbaar is.

- Herschikking thema's binnen bouwtoezicht teneinde overzichtelijkheid te
verbeteren.

- Verschuiving van capaciteit brandweer bij brandveilig gebruik van controle naar
advisering

- Verschuiving van capaciteit (0,4 fte) naar meer toezicht Ruimtelijke Ordening op
basis van het laarverslag WH 2014

- Inmiddels is een nieuw Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-
2018 en een Alcohol Handhavingsstappenplan opgesteld. Dit zal meer capaciteit
betekenen voor toezicht en handhaving in 2015 (inhuur ad € 7.000,= ten behoeve
van gerichte acties). Voor de jaren na 2OI5 zal de structureel benodigde capaciteit
nader worden onderzocht.

Bestuu rl ijke prioriteiten
Op basis van de begroting 2Ot5 zijn onderstaand de bestuurlijke prioriteiten aangegeven
voor 2015. Deze prioriteiten maken onderdeel uit van de thema's zoals deze zijn
beschreven in de paragrafen 3.3 tot en met 3.10 van het HUP 2015.

Voor 2015 wordt voorgesteld de volgende onderwerpen prioriteit te geven:

. Toezicht en handhaving op basis van de APV (m.n. "kleine ergernissen", overlast
openbare ruimte, drank- en drugs gerelateerde overlast);

. Pro-actief opsporen (al dan niet op basis van signalen) van illegale activiteiten in
strijd met het bestemmingsplan en het starten van activiteiten zonder vergunning;

. Handhaving van de Drank- en Horecawet;

. Toezicht en controle van evenementen.
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Kanttekeningen

Er zijn een aantal ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk nog gevolgen kunnen
hebben voor de capaciteit:

- Invoering private toetsing bouwplannen hetgeen gevolgen kan hebben voor de
capaciteit toezichthouders bouwen.

- Inbrengen van meer taken in de RUD.
- Meer capaciteit voor kleine ergernissen als invoering van meer maatregelen voor

achteraf betaald parkeren een vermindering van parkeertoezicht oplevert.
- Landelijke ontwikkelingen op basis van de wet VTH.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Opstellen van een handhavingsuitvoeringsprogramma voor de Wabo-taken is een
wettel ijke verplichti ng.

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN

Ten opzichte van 2014 is er sprake van een afname van de totaal beschikbare capaciteit
met ca. 1,3 fte. Dit vindt zijn oorzaak in voorgenomen bezuinigingen in de eigen formatie
(toezicht bouwen) en verminderde inhuur (toezicht milieu).

Begrotinospost:
nvt

Beschikbaar bedrag:
nvt

COM M U NICATI E/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?
.i. Inwoners van Weert
* Raadsleden
Nadere specificatie:

:
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.!. Gemeentewijzer
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OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
G.v.d.Hoeven, H.Janssen, R.Caris, R.Ronckers, G.Lenders, W.Mentens, L.Creemers,
J.Camp, R.Bladder

Extern:
Niet van toepassing
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1. It¡¡-ero¡ue

1.1 Aanleiding

In 2010 heeft de gemeenteraad de nota "Handhaven in Weert" vastgesteld, die in de
daaropvolgende vier jaar heeft gediend als uitgangspunt voor het jaarlijkse
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). De looptijd van de nota is nu verstreken en er moet
dus een nieuwe nota worden opgesteld. Echter, gelijktijdig wordt in kadervan hetVerbeterplan
VTH in 2015 toegewerkt (in RUD-verband) naar zowel een beleidsplan als een
uitvoeringsprogramma op gebied van vergunningverlening en toezicht/handhaving. Gelet op deze
ontwikkelingen wordt het jaar 2015 gezien als een overgangsjaar waarbij overigens wel de lijn van
het HUP 2014 grotendeels wordt doorgezet.

L.2 Afbakening
In dit uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gaat het om: de handhaving van regels die
betrekking hebben op het gedrag van mensen in relatie tot fysieke objecten of gedrag dat
plaatsvindt in een fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan kleine ergernissen in de openbare
ruimte (wildplassen, hondenpoepoverlast), bouwen zonder vergunning, illegaal storten van
chemische stoffen en illegale hennepteelt in panden.

Qua wet- en regelgeving gaat het b.v. om de bouwregelgeving (WABO), Woningwet, Wet
ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Algemene Plaatselijke
Verordening, Parkeerverordening en bijzondere wetten (Drank- en horecawet, Wet op de
kansspelen en dergelijke).

De trant van het HUP 2014 wordt voortgezet in het HUP 2015, echter dit HUP 2015 richt zich op
het taakveld van de afdeling VTH aangezien deze afdeling na het FlOW-traject immers een
centrale rol vervult op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tevens
ontstaat een betere aansluiting op het Verbeterplan VTH. Daarnaast kan worden vastgesteld dat
de uitvoering van de overige handhavingstaken zijn eigen verantwoordingscyclus kent.
Dit betekent dat ten opzichte van 2014 niet meer zijn opgenomen de taken die vallen binnen de
sector Inwoners. Bovendien is op enkele plaatsen de verdeling in thema's gewijzigd mede op basis
van het jaarverslag VTH 2014.

1.3 Definities

In bijlage 3 is aangegeven wat wordt verstaan onder de termen toezicht en handhaving, de
vormen die zich voordoen en het verschil tussen beide.

1.4 Prioriteiten
In de door de gemeenteraad op 14 juli 2010 vastgestelde handhavingsnota'Handhaven in Weert'
zijn de prioriteiten in de handhaving opgenomen tot en met 2074. Per handhavingsthema is de
prioriteit aangegeven variërend van zeer groot tot zeer klein. Zo zijn bijvoorbeeld de kleine
ergernissen, drugs- en alcoholoverlast, brandveiligheid bouwprojecten en risicovolle
milieuvergunningen als zeer hoge prioriteit benoemd. Ook aan handhaving op het gebied van
evenementen, openingstijden van horecazaken, bouwen zonder vergunning en betaald parkeren is

een hoge prioriteit toegekend.
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Overtredingen die zelden voorkomen of een (zeer) laag risico kennen, krijgen een lage prioriteit.

Voor 2015 wordt voorgesteld dezelfde prioritering te handhaven als in het HUP 2Ot4, zij het dat
hier en daar een kleine opmerking geplaatst kan worden. In de paragrafen 3.3 tot en met 3.10 is
dat beschreven.

1.5 Melden van situaties
Alle meldingen komen binnen op het centrale gemeentelijk telefoonnummer. Andere belangrijke
nummers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel : meld en telefoonnummers, gemeente Weert.

* Dit is een niet openbaar 06-nummer. Voor bewoners en ondernemers in het vastgestelde gebied is het 06-nummer
beschikbaar

Meldpunt Telefoonnummer

Algemeen gemeentelijke telefoonn u mmer (kla ntcontactcentrum) 14 0495

Overlast in uitgaansgebied in het weekend (piketdienst horeca-BOA's) 06-nummerx
o
Ê
o
o
E
o
(!,

Gemeentelijke seruicelijn 0495-575000

Spoedmeldingen politie, brandweer, ambulance (heterdaadsituaties strafbare
feiten, ernstig (verkeers)ongeval, brand en dergelijke)

rt2
o

o
À

Politie (geen spoed, wel politie; bijvoorbeeld melden van verdachte situaties of
(jeugd)overlast, waarbij geen sprake is van spoed)

0900 88 44

Ê
o
o
E
o
-9

Meld Misdaad Anoniem (anoniem melden van ernstige misdrijven, zoals
drugshandel of hennepteelt)

Meldpunt Mensenhandel, via RIEC Limburg

0800 7000

045-4005170
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2. Hlnoxav¡nesTAPPENPLAN

De gemeente kent een eenduidig handhavingsbeleid, waardoor snel en adequaat kan worden
gereageerd op oveftredingen. Dit handhavingsbeleid is niet van toepassing voor overtredingen
waarvoor een boete/bekeuring wordt uitgeschreven (zoals wildplassen, drank/glas op straat,
onjuist aanbieden atval/zwertafual, hondenpoep op straat, fout parkeren, oveftredingen
evenementenvergunning en beheer openbare ruimte). De handhaving van het prostitutiebeleid
geschiedt volgens regionaal geldende afspraken. Voor overige overtredingen volgt de gemeente
Weert haar handhavingsbeleid met het daarbij behorende handhavingstappenplan. In bijlage 1 is
dat stappenplan in een meer vereenvoudigde vorm weergegeven.
Voor de handhaving van de Drank- en Horecawet is een is een nieuw Preventie- en
Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018 en een Alcohol Handhavingsstappenplan
opgesteld. Dit zal meer capaciteit betekenen voor toezicht en handhaving in 2015. Voor de jaren

erzocht.
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3. Hmtonlv¡rcsrHEuA's: wrJzE vAN urwoERrNG ToEzrcHT EN HANDnAvrre ¡t 2015

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze van toezicht en handhaving perthema. Perthema is benoemd:
' de prioriteit (zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag of zeer laag) conform de handhavingsnota "Handhaven in Weert";
' de aanleiding van het toezicht (reguliere/geplande controles, vergunningplichtige activiteiten, klachten/meldingen, verzoeken tot handhaving of

signalen van andere toezichthouders);

' de vorm van toezicht (surveillance, inventariserende controles, periodieke controles, incidentele controles, steeksproefsgewijze controles, gerichte
observatie / opsporing);

' de vorm van handhaving (stilleggen van werkzaamheden, dwangsom, bestuursdwang, boete, intrekken vergunning);
' de personele capaciteit die voor het gemeentelijk toezicht en de handhaving van dat thema beschikbaar is, uitgedrukt in aantal fte;. het meetbaar resultaat in 2015 (zo SMARTT mogelijk).

Voorbeeldtabel: invulmogelijkheden tabellen per thema wat betreft toezicht en handhavi

De monitoring van de resultaten vindt plaats in overeenstemming met de opzet Jaarverslag VTH 2014. Een verdere aanscherping vindt plaats in het kader
van het Uitvoeringsprogramma 2016.

Aantal controle-
bezoeken en type
uitgevoerde acties

xfte. Stilleggen van werkzaamheden
. Dwangsom
. Bestuursdwang
. Boete
. Intrekken vergunn¡ng

. Surveillance

. Inventariserende controles
¡ Periodieke controles
. Inc¡dentele controles
. Steekproefsgewijze controles
. Gerichte observatie / opsporing

. Reguliere/geplande controles

. Vergunningplichtige act¡vite¡ten

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere toez¡chthouders

. Zeer hoog

. Hoog

. Gemiddeld

. Laag

. Zeer laag

Onderwerp/thema

1 SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.



3.1 Toezicht-en handhavingscapaciteit
De afdeling WH beschikt over personele capaciteit voor toezicht en handhaving. Dit is niet alleen het aantal fte's binnen het team Toezicht & Handhaving
maar ook een toerekening vanuit de teams Vergunningen en Juridische Zaken in verband met waarschuwingen, voornemens etc. Daarnaast is een budget
beschikbaar voor de inhuur van externe handhavingscapaciteit met een omvang van circa 3,15 fte. Hiervan wordt gebruik gemaakt wanneer extra
capaciteit, een flexibele inzet en specifieke deskundigheid vereist is.
Bij deze capaciteit wordt uitgegaan van 1.400 productieve uren perfte per kalenderjaar.

Ten opzichte van 2014 is er sprake van een kleine afname in capaciteit. Dit vindt zijn oorzaak in bezuinigingen in eigen formatie ( toezicht bouwen) en
verminderde inhuur (toezicht milieu) . Verder heeft er bij de controles brandveilig gebruik door de Veiligheids Regio Limburg Noord een kleine afname
plaatsgevonden omdat er minder controles zijn gepland en deze capaciteit is verschoven naar advisering.
In paragraaf 3.11 is een verdeling over de diverse taken weergegeven. In deze verdeling ontbreekt een vergelijking met vorig jaar omdat de verdeling
naar taakonderdelen op plaatsen gewijzigd is waardoor een goede vergelijking niet meer mogelijk is. Met ingang van 2016 zal er worden gewerkt met een
integraal uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening en toezicht/handhaving dat gestoeld is op de productencatalogus Regionale Uitvoerings Dienst
(RUD).

De ontwikkelingen in RUD-verband en dan met name het onderbrengen van meer taken in de RUD kunnen gevolgen hebben op de langere termijn.
Bij "bouwen" is er medio 2Ol4 t fte ingeleverd in het kader van bezuinigingen die noodzakelijk waren in verband met de dalende legesinkomsten.
Daarnaast speelt ook een rol dat mogelijk per l januari 2077 de private toetsing bouwplannen wordt ingevoerd. Dit kan ook gevolgen hebben voor de
toezichthouders bouwen. De inzet zal de komende periode een verschuiving kennen van "toezicht bouwen" naar "toezicht bestemmingsplannen"(illegale
activiteiten in strijd met het bestemmingsplan). Dit houdt in een toename van 0,4 fte ten opzichte van 2014 en dit is mede gebaseerd op het jaarverslag
2014 alsmede de gestelde bestuurlijke prioriteiten. In het jaarverslag is geconstateerd dat er toch minder controles zijn uitgevoerd dan geprognotiseerd.
Dit heeft te maken met de reeds vermelde vermindering met 1 fte en de daardoor noodzakelijke herschikking van prioriteiten. Dit heeft voor 2015 geleid
tot een accentverschuiving naar toezicht ruimtelijke ordening.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van "Samenwerken of Uitbesteden" van de eenheid Stadstoezicht verkeert nu in fase 3 van de bestuursopdracht.
Dit betekent dat medio 2015 een voorstel ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.
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3.2 Bestuurlijke prioriteiten

Onderstaand zijn uit de begroting 2Ot5 de bestuurlijke prioriteiten aangegeven voor 2015. Deze prioriteiten maken onderdeel uit van de thema's zoals
deze zijn beschreven in de paragrafen 3.3 tot en met 3.10.

In 2015 hebben de volgende onderwerpen prioriteit:

. Toezicht en handhaving op basis van de APV (m.n. "kleine ergernissen", overlast openbare ruimte, drank- en drugs gerelateerde overlast);
¡ Pro-actief toezicht houden: actief opsporen (al dan niet op basis van signalen) van illegale activiteiten in strijd met het bestemmingsplan en het

starten van activiteiten zonder vergunning;
. Handhaving van de Drank- en Horecawet;
. Toezicht en controle van evenementen.
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3.3 Horeca en evenementen
Het jaar 2014 was op het gebied van evenementen een bijzonder jaar vanwege de samenloop met de viering van Weert 600 jaar stad en het grote aantal
hiermee samenhangende extra evenementen. In zoverre is 2015 weer een "normaal" jaar met de reguliere bekende grote evenementen zoals Bospop,
Kermis en stadstriathlon. Dit betekent ook dat de 0,3 fte die vorig jaar is overgeheveld van de externe inhuur BOA-capaciteit naar toezicht evenementen
nu weer terugvloeit naar de externe BOA's. Verder neemt Weeft deel aan de werkgroep Multi Evenementen Beleid binnen het gebied van de
Veiligheidsregio Limburg Noord met vertegenwoordigers uit diverse geledingen. Doel is leren van elkaars ervaringen en ontwikkelen van standaarden die
de deelnemers vervolgens kunnen gebruiken.
Inmiddels is een nieuw Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018 en een Alcohol Handhavingsstappenplan opgesteld. Dit zal meer
capaciteit betekenen voor toezicht en handhaving in 2015. Voor de jaren na 2015 zal een en ander nader worden onderzocht.

Voor wat betreft het "Meetbaar resultaat 20t5" wordt opgemerkt dat er voor elk thema een aantal controles zijn gepland (zie tabel). Daarbij geldt dat het
uiteindelijke meetbaar resultaat betreft :

- het aantal stilgelegde werkzaamheden respectievelijk evenementen en/of;
- het aantal opgelegde lasten onder dwangsom en bestuursdwang alsmede de feitelijke handhaving en inning van die lasten en/of i
- het aantal opgelegde boetes alsmede de inning van die boetes en/of;
- het aantal ingetrokken vergunningen en/of;
- (Naleving).

> 35 controles van objecten

Aantal controlebezoeken en
type uitgevoerde acties

0,4 fte
(excl.
Horecatoezicht
Sinvest

0,2 fte
(excl.
controle APV)

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Boete
¡ Intrekken vergunning

Stilleggen van evenement
Dwangsom
Bestuursdwang
Boete
Intrekken vergunning

Surveillance
Inventariserende
controles
Periodieke controles
Incidentele coûtroles
Steekproefsgewijze
controles
Gerichte observat¡e /
opsponnq

a

. Surveillance
o Inventariserende

controles
. Periodieke controles
. Steekproefsgew¡jze

controles
. Gerichte observatie /

opsponng

. Reguliere/geplande controles

. Vergunningplichtige activiteiten

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

. Vergunning plichtige activiteiten

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

Zeer hoog

Zeer hoog

Horeca
(Drank- en Horecawet,
vergunn¡ng, gebruik)

Evenementen
(m.n. C-evenementen
(Bospop, kermis ,

stadstriathlon)
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3.4 Openbare orde, overlast en kleine ergernissen
Zwerfafual, hondenpoep, graffiti, alcohol- en drugsverslaafden, hinderlijke (rondhangende) jeugd, horeca-inrichtingen, en dergelijke kunnen tot overlast
leiden bij burgers. Van belang is dat tegen dergelijke overlastsituaties wordt opgetreden. Dit vermindert irritaties bij burgers en vergroot het
veiligheidsgevoel. De aanpak van kleine ergernissen en overlast, als één van de belangrijkste speerpunten, is als zodanig ook opgenomen in het
coalitieakkoord 2Ot4-2018. In 2014 heeft voor de aanpak van kleine ergernissen al een verschuiving in formatie van 0,6 fte plaatsgevonden binnen
Stadstoezicht van parkeertoezicht naar kleine ergernissen. Voor een mogelijke verdere uitbreiding van capaciteit op dit thema wordt verwezen naar
paragraaf 3.7.

Aantal uitgeschreven boetes
u¡tgesplitst naar type overlast.
(bron: CJIB);
(Naleving).

. Aantal u¡tgeschreven boetes
uitgespl¡tst naar type overlast.
(bron: CJIB);

. (Naleving).

2,7 fte
Sinvest

3,15 fte

. Boete

. Dwangsom

. Boete

. Surveillance
o Gerichte observatie

/ opsporing

. Surveillance

. Gerichte observatie
/ opsporing

. Reguliere/geplande controles

. Vergu nningplichtige activiteiten
(horeca)

. Klachten, meldingen

. Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

Zeer hoog

Zeer hoog

Openbare orde, overlast en kleine
ergern¡ssen (externe BOA-capaciteit),
gericht op m. n. verslaafdenoverlast,
jeug dove rlast, ho reca ove rla st, h i n de rl ij k
gedrag
Openbare orde, overlast en kleine
ergern¡ssen (stadstoezicht), gericht op
m. n. zwerfafual/inzamelen afua l,
hondenpoep op straat (nieuw beleid),
a I coh o loverla st, w i ld pl a ssen, h i n de rl ij k
gedrag, graffiti, aan plakken publicaties

11



3.5 Ketenaanpak cannabis, drugshandel vanuit panden en zeer overlastgevende panden
Voor Limburg bestaat één Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC Limburg) waarin alle Limburgse gemeenten zijn vertegenwoordigd.
Binnen het RIEC Limburg vindt structurele samenwerking plaats tussen de gemeenten, provincie Limburg, politie-eenheid Limburg, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst/FlOD, Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee. De hoofdtaken van het RIEC zijn:

o Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
o Het ondersteunen van de geTntegreerde aanpak van de criminaliteit.

In het kader van dit RIEC vindt maandelijks een zogeheten lokaal overleg plaats, dat vooral gericht is op uitvoeringsaspecten. De afdeling VTH neemt ook
deel aan dit overleg.

De gemeenten Weert-Nederweert-Leudal hebben gezamenlijk het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 opgesteld en vastgesteld. Hierin zijn vijf
prioriteiten met daaraan gekoppeld concrete doelen opgenomen. Op basis van dit beleid wordt een actieplan opgestêld.
Eén van de acties is het opstellen van gemeentelijk Bibob-beleid. De uit 2003 stammende wet Bibob is per l juli 2013 gewijzigd en als gevolg hiervan is
nu een nieuwe beleidslijn vastgesteld, ondergelijktijdige intrekking van de oude beleidsregels, die op l maart j.l. in werking is getreden. Naast
vooftzetting van het bestaande beleid gaat het ook om een uitbreiding van het toepassingsbereik voor een aantal taakvelden. Het gaat dan met name om
toepassing als vangnetbepaling (niet vooraf alles toetsen maar wachten op signalen) hetgeen kan leiden tot repress¡eve handhavingsacties zoals intrekken
van een vergunnrng. 

I

Voor de afdeling VTH richten de handhavingstaken zich met name op gebied van drugshandel vanuit panden met d araan gekoppeld een specifieke
handhavingsstrategie. Als gevolg van de gewijzigde Opiumwet per 1 maart 2015, waardoor de gehele keten van illegale hennepteelt wordt aangepakt, zijn
growshops niet meer toegestaan. Weert kent momenteel 1 mogelijke growshop. Wel geldt er in het kader van de APV nog een vergunningstelsel voor
smart- en headshops.

Handhaving maximumbeleid coffeeshop
(twee);
Aantal opgerolde hennepkwekerijen ;
(Naleving).

o Aantal opgeheven verkooppunten drugs
en aantal aangepakte overlastpanden;

. (Naleving).

0,3 fte

0,1 fte

. Bestuursdwang

. Intrekken
ver9unnrng

. Bestuursdwang

. Periodieke controles

. Inc¡dentele controles
o Gerichte observatie /

opsponn9

. Incidentele controles

. Gerichte observatie /
opsponng

. Reguliere / geplande controles

. Vergunningplichtige activiteiten
o Klachten, meldingen
. Vezoeken tot handhaving
. Signalen van andere

toezichthouders
Klachten/meldingen

Zeer hoog

Zeer hoog

Ketenaanpak cannabis (
hennepteelt, coffeeshops)

Drugshandel vanuit panden
en zeer overlastgevende
panden (woonoverlast)
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3.6 Prostitutiebedrijven, horecagelegenheden en speelautomatenhallen
De handhaving van het prostitutiebeleid geschiedt volgens regionaal geldende afspraken en is inmiddels overgegaan in het RIEC Limburg. De inzet van
medewerkers van de afdeling VTH is onderstaand weergegeven. Daarnaast betreft het de inzet van brandweer bij de bestuurlijke controles (1 keer per
jaar per vergunde inrichting), de reguliere controles (6 keer per jaar per vergunde inrichting) door de toezichthouders van de afdeling
Vreemdelingenpolitie Limburg-Noord en de (op aanvraag of op basis van de bestuursopdracht handhaving prostitutiebeleid) door medewerkers van de
basiseenheid Weert-Nederweert en de Vreemdelingenpolitie Limburg-Noord doorgevoerde surveillances, gerichte observatie / opsporing van zowel
vergunde als onvergunde prostitutieactiviteiten.
Landelijk gezien is het wachten op de inwerkingtreding van het gewijzigd wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.
Op dat moment zal de huidige regelgeving in de APV (en ook het eigen beleid ) tegen het licht worden gehouden. Gevolgen zijn hoofdzakelijk te
verwachten op terrein van vergunningverlening. Overigens zijn recent de drie vergunningen voor seksinrichtingen binnen de gemeente Weert
geactualiseerd.

De speelautomatenhallen leveren uit handhavingsoptiek weinig problemen op. Op het moment dat het voormalige postkantoor als nieuwe hal in gebruik
wordt genomen, wordt basis van de vigerende verordening het maximum ne aantal automatisch aangepast (van 3 naar

Eén integrale controle per
vergunde inricht¡ng per jaar.
Aantal ontvangen meldingen
van onvergunde prostitutie-
activite¡ten

. Aantal stilgelegde
werkzaamheden;

o Aantal opgelegde lasten onder
dwangsom en bestuursdwang
alsmede de feitelijke handhaving
en ¡nning daarvan

. Aantal uitgeschreven boetes;

. Aantal ingetrokken
vergunnrngen;

o (Naleving).
. Aantal opgelegde lasten onder

dwangsom en bestuursdwang
alsmede de feitelijke handhaving
en ¡nn¡ng daarvan;

. (Naleving).

0,1 fte

0,2 fte

0,0 fte
(beperkt
aantal
uren)

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Intrekken vergunn¡ng

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom
o Bestuursdwang
. Boete
. Intrekken vergunning

. Dwangsom

. Bestuursdwang

Periodieke controles
Incidentele controles
Surveillance
Ger¡chte observatie /
opsponn9

. Surveillance
o Inventariserende

controles
. Periodieke controles
. Indicentele controles
. Steekproefs-gew¡jze

controles
. Gerichte observatie /

opsponn9

. Periodieke controles

. Incidentele controles

. Reguliere/geplande controles

. Vergunningplichtige activiteiten

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

. Reguliere/geplande controles
o Vergunningplicht¡ge activiteiten
o Klachten, meld¡ngen
. Verzoeken tot handhaving
. Signalen van andere

toezichthouders

. Klachten, meldingen

Zeer hoog

Zeer hoog

Gemiddeld

Prostitutiebed rijven
(met en zonder vergunning)

Horecagelegenheden en
paracommerciële
verg u nning houders

Speelautomaten (met en
zonder vergunning)
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3.7 Verkeer en beheer openbare ruimte
ln de loop van 20L5 wordt een aantal maatregelen doorgevoerd die meer mogelijkheden bieden voor achteraf beta
gebruik van mobiele telefoon en de Weerterlandpas, in het najaar gevolgd door de komst van nieuwe ticketautomate
maatregelen uiteindelijk ook gevolgen zullen hebben voor het parkeertoezicht en dit kan leiden tot een verschuiving
parkeertoezicht naar kleine ergernissen. Na een evaluatie van de ingevoerde maatregelen kan dit getalsmatig pas

De vastgestelde Nota fietsparkeren voorziet in het investeren in een aantal voorzieningen voor fietsparkeren. ln de

bij parkeren. Allereerst in 2015 het
De verwachting is dat deze

n personele capaciteit van
verduidelijkt.
ng 2016 zullen deze investeringen

worden meegenomen. Vooralsnog betekent dit geen extra capaciteit voor handhaving, alhoewel wel ruimacties pla nden in met name omgeving
Stations lein.

. Aantal uitgeschreven en
geïnde gesplitst naar type
overlast;

. Aantal ingetrokken
vergunnrngen;

. (naleving).

. Aantal stilgelegde
werkzaamheden;

. Aantal opgelegde lasten
onder dwangsom en
bestuursdwang alsmede de
feitelijke handhaving en
inning daarvan

. Aantal uitgeschreven boetes;
o Aantal ingetrokken

vergunnrn9en;
. (Naleving)
. Aantal stilgelegde

werkzaamheden;
. Aantal opgelegde lasten

onder dwangsom en
bestuursdwang alsmede de
fe¡tel¡jke handhaving en
¡nning daarvan

. Aantal uitgeschreven boetes;

. Aantal ingetrokken
ver9unnrngen;

o (Naleving).

2,65 fte

1,3 fte

0,2 fte

. Boete
( na heffi ngsaanslag/
parkeerboete of
strafrechtelijke boete
(Mulder feiten)

. Intrekken vergunning

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang
o Boete
¡ Intrekken vergunning

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom
o Bestuursdwang
o Boete
. Intrekken vergunning

. Surveillance

. Inventariserende
controles

. Periodieke controles

. Steekproefsgewijze
controles

. Gerichte observatie /
opsponng

. Surveillance

. Inventariserende
controles

. Periodieke controles

. Steekproefsgewijze
controles

o Gerichte observatie /
opsponn9

. Steekproefsgewijze
controles

. Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Vergunningpl¡cht¡ge activiteiten

. Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

. Vezoeken tot handhaving

. Vergunningplichtige act¡v¡te¡ten

. Vergunningplichtige activiteiten

. Verzoeken tot handhaving

. Klachten, meldingen

Hoog

Gemiddeld

Gemiddeld

Parkeren (betaalzones en
vergunn¡ngszones, toez¡cht op
achteraf betaald parkeren,
toez¡cht op gebruik
geha nd ica pten parkeerplaatsen
(GPP) en kaarten (cPK)) en
parkeerexcessen in de
openbare ruimte
Voetgangerszone
centrumgebied (afslu¡ting
binnenstad), distributieverkeer,
terrassen, reclame-uitingen,
straatversier¡ng, etalages en
luifels

Tijdelijke en permanente
verkeersmaatregelen (plaatsen
obstakels in de openbare
ruimte)
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Aantal uitgeschreven boetes;
Aantal ingetrokken
ver9unnrngen;
(Naleving).

. Aantal stilgelegde
werkzaamheden;

. Aantal opgelegde lasten
onder dwangsom en
bestuursdwang alsmede de
feitelijke handhaving en
inning daarvan

. Aantal uitgeschreven boetes
uitgespl¡tst naar type
overlast. (bron: CJIB);

. Aantal ingetrokken
ver9unnrn9en;

. (Naleving).

. Aantal stilgelegde
samenkomsten;

. Aantal ingetrokken
ver9unnrn9en;

. (Naleving).

2,0 fte

0,2 fte

0,1 fte

o Boete
o Intrekken vergunning

(ontheffing minder
validen)

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Boete
o Intrekken vergunn¡ng

. Stilleggen van
samenkomst

. Intrekken vergunning

Surveillance
Steekproefsgewijze
controles
Gerichte observatie /
opsporing (o.a. inzet
lokfiets)

. Surveillance
o Inventariserende

controles
o Periodieke controles
. Steekproefsgew¡jze

controles
. Gerichte observatie /

opsponn9

. Steekproefsgewijze
controles

o Gerichte observat¡e /
opspofln9

. Reguliere/gepland toezicht

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Reguliere/gepland toezicht

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

. Vergunningplichtige activiteiten

. Klachten, meldingen

. Verzoeken tot handhaving

hoog

laag

Zeer laag

Rijwielstallingen (bewaakt en
onbewaakt) en overige
rijwielen

Ter uitvoering van motie 1.M.1
vindt thans onderzoek plaats.

Markten,
bedrijfs-, vaste en tijdelijke
standplaatsen

Optochten, betogingen,
venten, inzamelingen
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3.8 Bouwen, monumenten en bestemmingsplannen
In 2015 is 4 fte beschikbaar voor controles. Dit betekent een bezuiniging van 1 fte ten opzichte van 2014. Daa
juridische afhandeling. Voor een verdeling van de controles wordt verwezen naar de onderstaande tabel
thema's ten opzichte van 2014 iets is gewijzigd. Voor wat betreft het "Meetbaar resultaat 20t5" wordt opge
controles zijn gepland (zie tabel). Daarbij geldt dat het uiteindelijke meetbaar resultaat betreft:

- het aantal stilgelegde werkzaamheden en/of;
- het aantal opgelegde lasten onder dwangsom en bestuursdwang alsmede de feitelijke handhaving en inning
- (Naleving).

is er nog circa 2 fte gemoeid met
wordt opgemerkt dat de indeling in

dat er voor elk thema een aantal

n die lasten;

> 470 controles van objecten

> 50 controles van objecten

> 60 controles van objecten

2 80 controles van objecten

> 175 controles van objecten

1,35 fte

0,1 fte

0,21 fte

0,28 fte

0,37 fte

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwanq

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Stilleggen van
werkzaamheden

o Dwangsom
. Bestuursdwang
. Stilleggen van

werkzaamheden
. Dwangsom
. Bestuursdwang

. Periodieke controles

. Inventariserende
controles

. Steekproefsgew¡jze
controles

. Periodieke controles

. Incidentelecontroles

. Periodieke controles

. Inventariserende
controles

. Steekproefsgew¡jze
controles

. Surveillance
o Incidentele controles

. Surveillance

. Incidentelecontroles

. Vergunningplichtige activiteiten

. Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

. Vergunningplichtige act¡v¡teiten
o Reguliere/geplande controles
. Klachten, meldingen

o Reguliere/geplande controles
. Klachten, meldingen

. Klachten, meldingen
o Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

. Reguliere/geplande controles

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Bouwcontrole categor¡e 1

t/m 4 inclusief handhavings-
controles

Monu mentencontrole

Controles vergunn¡ngsvr¡j
bouwen

Controle bestaande bouw

Controle brandveilig gebruik
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> 295 controles van objecten

à 160 controles van objecten

> 70 controles

1,1 fte

0,25 fte

0,2 fte

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom
¡ Bestuursdwang

Periodieke controles
Inc¡dentele controles
Surveillance

o Periodieke controles
. Inventariserende

controles
. Steekproefsgewijze

controles
. Incidentelecontroles
. Specifieke controles

. Reguliere/geplande controles
o Klachten, meldingen

. Vergu nningplichtige activiteiten

. Reguliere/geplande controles

. Klachten, meldingen

Reguliere/geplande controles,
klachten, meld¡ngen

Hoog

Hoog

Hoog

Toez¡cht RO (gebouwen,
niet-gebouwen en BOM+)

Toez¡cht sloop/asbest

Toezicht overig (Drank- en
Horeca, RIEC)

Voor werkzaamheden van één van de toezichthouders voor de OR/BOR geldt op basis van de begroting een vast aantal van 200 uren. Deze 0,14 fte dient
opgeteld te worden bij de in de tabel opgegeven formatie.
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3.9 Brandveilig gebruik gebouwen

Dit onderdeel betreft de inzet van de Veiligheid Regio Limburg Noord bij controles. De planning voor 2015 voorziet i

controles verdeeld over een viertal prioriteitsklassen. Deze indeling is afkomstig uit de Handleiding Prevap (

biedt voor het ramen van de menskracht die nodig is voor werkzaamheden op het gebied van de brandpreventie.
Programmaraad Risicobeheersing. Het betreft totaal 630 uur ofwel 0,45 fte.
Voor wat betreft het "Meetbaar resultaat 2Ot5" wordt opgemerkt dat er voor elk thema een aantal controles zijn
uiteindelijke meetbaar resultaat betreft :

- het aantal stilgelegde werkzaamheden enlof;
- het aantal opgelegde lasten onder dwangsom en bestuursdwang alsmede de feitelijke handhaving en inning
- (Naleving).

het uitvoeren van totaal 105
plan) die een systematiek

handleiding is vastgesteld door de

and (zie tabel). Daarbij geldt dat het

n die lasten en/ofi

> 36 controles van objecten

> 48 controles van objecten

> 21 controles van objecten,

0,15
fte

0,2 fte

0,1 fte

0,0 fte
(gering
aantal
uren)

Stilleggen van
werkzaamheden
Dwangsom
Bestuursdwang

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Dwangsom

. Bestuursdwang

¡ Incidentelecontroles

. Incidentelecontroles
(en voorlichting)

. Periodieke controles

. Periodieke controles

Vergunning plichtige activite¡ten

Reguliere/geplande controles

Reguliere/geplande controles

Piepsysteem

Zeer hoog

Hoog

Gemiddeld

Laag

Controle Prevab prioriteit 1 (
tehuizen, grote theaters, scholen
vo)

Controles Prevab pr¡or¡teit 2
(scholen PO, kloosters)

Controles Prevab prioriteit 3
(peuterspeelzaal, buurthuis)

Controles Prevab prioriteit 4
(kleine winkels en kantoren)
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3.10 Milieu
Met ingang van l januari 2074 is de gemeente bevoegd gezag geworden met betrekking tot de voormalige provinciale inrichtingen met uitzondering van
de (provinciale) IPPC- en de BRZO-bedrijven. In RUD-verband is afgesproken dat de provinciale inbreng in de RUD (5,4 fte) zal worden ingezet voor deze
gedecentraliseerde bedrijven, zowel voor vergunningverlening als toezicht/handhaving. De voormalige provinciale ambtenaren zijn ondergebracht bij de
gemeente Roermond. Voor Weert gaat het om een zestal inrichtingen en hiermee is op basis van kengetallen 0,2 fte gemoeid.

Gelet op de reductie van het feitelijke aantal milieuklachten in 2014 ten opzichte van het geprognotiseerde aantal, is voor 2015 het aantal controles naar
beneden bijgesteld. Ook bij controles inrichtingen klasse I en controles inrichtingen klasse II en III (binnen RUD) is sprake van een kleine bijstelling in
aantallen en dus ook capaciteit. De totale benodigde capacite¡t komt hiermee exact overeen met de formatieve omvang van het aantal toezichthouders
milieu. In vorige jaren was er ook nog sprake van 0,3 fte aan geplande inhuur doch deze heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Het voornemen bestaat
om deze capaciteit weg te bezuinigen en daarom is deze formatie niet meegenomen.
De thema's vrije veld, milieuvlucht en stoken vuur zijn samengevoegd daar het hierbij gaat om een zeer beperkt aantal uren.
Voor wat betreft het "Meetbaar resultaat 2Ot5" wordt opgemerkt dat er voor elk thema een aantal controles zijn gepland (zie tabel). Daarbij geldt dat het
uiteindelijke meetbaar resultaat betreft :

- het aantal stilgelegde werkzaamheden en/of;
- het aantal opgelegde lasten onder dwangsom en bestuursdwang alsmede de feitelijke handhaving en inning van die lasten en/of;
- het aantal opgelegde boetes alsmede de inning van die boetes en/of;
- (Naleving).

> 273 controles van objecten,
onder te verdelen in:
- Controle 91
- Deelcontrole 91
- Hercontrole 91

à 6 controles

>250 controles klachten

3,4 fte

0,2 fte

0,4 fte

o Dwangsom
. Bestuursdwang

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwanq

o Periodieke controles
. Incidentelecontroles

. Periodieke controles

. Incidentelecontroles

. Inc¡dentelecontroles

. Steekproefsgew¡jze
controles

. Reguliere/geplande controles

. Vergunningplichtige act¡v¡teiten

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

. Reguliere/geplande controles

. Vergunningplicht¡ge activiteiten

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

Klachten, meldingen

Zeer hoog

Zeer hoog

Zeer hoog

Controles inrichtingen klasse
III en II (binnen RUD)

Controles inrichtingen klasse
IU en II voormalige provinciale
Wm-i nrichti ngen (apart
Uitvoeringsprogramma ¡n RUD)

Milieuklachtendienst
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> 13 controles van objecten

> 72 controles van objecten

0,0 fte
(beperkt
aantal
uren)

0,9 fte

. Stilleggen van
werkzaamheden

. Dwangsom

. Bestuursdwang
o Boete

. Dwangsom

. Bestuursdwang

. Surveillance

. Periodieke controles

. Incidentelecontroles

. Steekproefsgewijze
controles

. Gerichte observatie
Periodieke controles

. Reguliere/geplande controles
o Klachten, meldingen
. Signalen van andere

toezichthouders

. Reguliere/geplande controles

. Vergunn¡ngplichtige activiteiten

. Verzoeken tot handhaving

. Signalen van andere
toezichthouders

Gemiddeld

Gemiddeld

Controles "vr¡je
veldTmilieuvluchVstoken vuur

Controles ¡nr¡chtingen klasse I

Dit onderdeel heeft deels betrekking op de RUD-taken milieu namelijk bij de eerste twee genoemde thema's. Bij uit van 28 oktober 2Ot4 is hiermee
bestuurlijk al ingestemd als uitvoeringsprogramma van de RUD. Vanwege het totaalbeeld is dit deel toch opgenome in onderhavig HUP 2015
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3.11 Samenvatting inzet capaciteit

Tabel 5: Overz¡cht aantal FTE taak sector Ruimte

VTH

VTH

Sinvest

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

WH
VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VRLN

VRLN

VRLN

VRLN

RUD

RUD

VTH

VTH

VTH

o,4

o,2

2,7

3,15

0,3

0,1

0r1

o,2

0,0 (zeer beperkt aantal uren)

2,65
1,3

o,2

2,O

o,2

0,1

1,35

0,1

o,2L

O,28

0,37

L,t
o,25

o,2

0,15

o,2

0,1

0,0 (zeer beperkt aantal uren)
3,4
0,2

0,4

0,0 (zeer beperkt aantal uren)
0,9
22,81

vergunning, gebruik)Horeca (drank- en horecawet,

Evenementen (m.n . C-evenementen (Bospop, kermis, stadstriathlon)
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B¡¡uce 1 HInDHAvTNGSSTAPPENPLAN

De gemeente kent een eenduidig handhavingsbeleid, waardoor snel en adequaat kan worden
gereageerd op oveftredingen. Dit handhavingsbeleid is niet van toepassing voor oveftredingen
waarvoor een boete/bekeuring wordt uitgeschreven (zoals wildplassen , drank/glas op straat,
onjuist aanbieden afval/zwerfafval, hondenpoep op straat, fout parkeren, oveftredingen
evenementenvergunnlng en beheer openbare rulmte). BU constaterlng van dlt soort oveftredingen
volgt direct een boete/bekeuring. De handhaving van het prostitutiebeleid geschiedt volgens
regionaal geldende afspraken. Voor overige overtredingen volgt de gemeente Weert haar
handhavingsbeleid met het daarbij behorende handhavingstappenplan zoals weergegeven in

onderstaand schema. Dit stappenplan is afkomstig uit de nota "Handhaven in Weeft" van 14 juli
2010, maar is hieronder in een meer vereenvoudigde vorm weergegeven.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat met betrekking tot oveftredingen van de Drank- en
Horecawet op een later moment een specifiek handhavingstappenplan voor de handhaving van
deze wet wordt opgesteld, Vanaf het moment van inwerkingtreding van dat
handhavingstappenplan worden oveftredingen met betrekking tot de Drank- en Horecawet op
basis van dat specifieke stappenplan gehandhaafd.

Schema 1: handhavingstappenplan bij overtredingen, gemeente Weert.

Betrokken organ isaties
krijgen een afschrift van de
bestuurlijke aanschrijving

Bestuurlijke brief
(waarschuwing)

Zie ook bijlage 2 v.w.b. deze stap

Strafrechtelijke
procedure

Voornemen en (afhankelijk
van zienswijze) opleggen

sanctie;
controle na afloop

begunstigingstermijn

Betrokken orga n isaties
kr¡jgen een afschrift van de
bestuurlijke aanschrijving

Voornemen en opleggen
sanctie; kofte

begunstigingstermijn.

Effectuering van de sanctie Effectuering van de sanctie

Betrokken orga n isaties
krijgen een afschrift van de
bestuurlijke aanschrijving

Eerste constatering overtreding

Bestu u rsrechtelij ke
procedure

Spoedeisende
procedu re

Tweede constatering
overtreding

¡ rrrr L Lr L,i ê re r ¡. )l)( trrrr¡cr

Derde constatering
overtreding

r¿!)r)rrtL, ìrp. crDâ¡ ' 'r)irPr¡ì¿kl

Tweede constatering
overtreding

,âÙrI"r/l,rorcr /r o¿d
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De procedure is, dat bij een eerste oveftreding een bestuurlijke brief (waarschuwing) uitgaat. Bij
een tweede oveftreding gaat het gemeentebestuur direct over tot het voornemen tot en
(afhankelijk van de ingebrachte zienswijze) het opleggen van een sanctie. Een dergelijke sanctie
kan zijn: stilleggen van werkzaamheden, dwangsom, bestuursdwang, boete, intrekken
vergunning. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat zowel het strafrechtelijke als het
bestuursrechtelijke traject worden toegepast (aanvullend aan elkaar).

In geval van een last onder dwangsom, wordt de dwangsom bij de derde constatering van de
voortdurende overtreding geïnd. De hoogte van deze dwangsom kan, afhankelijk van de ernst van
de overtreding en de daaruit vooftvloeiende gevolgen, per beleidsveld variëren. Indien de
dwangsomprocedure geen positief effect heeft, kunnen andere maatregelen, zoals bestuursdwang
of sluiting van een inrichting, volgen.

Een dwangsom kan zowel per oveftreding van de last als per tijdseenheid dat de overtreding
voortduurt worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de overtreding van de
op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet geldende inrichtingseisen, In zo'n
geval kan een dwangsom worden opgelegd met daaraan gekoppeld een termijn waarbinnen aan de
gestelde eisen moet zijn voldaan.

Afhankelijk van het beleidsveld / handhavingsthema, blijft een eerste constatering voor een
bepaalde periode geldig. Zo geldt bijvoorbeeld voor overtredingen binnen de horeca dat die voor
een periode van twee jaar geldig blijven binnen het handhavingstappenplan. Bij andere thema's,
zoals illegaal bouwen of brandgevaar, gelden andere termijnen, omdat het hier gaat om het
ongedaan maken een overtreding.

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid neemt de gemeente de wegingsfactor proportionaliteit
en subsidiariteit altijd in ogenschouw. Gemotiveerd afwijken van bovenstaande is dan ook
mogelijk.
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Br¡uce 2 G¡srl¡olrnDrsEERD HANDHAvrNGspRorocoL

Teneinde een meer efficiënte, efFectieve en duidelijke wijze van handhaven te bewerkstelligen,
werkt de gemeente Weert met een gestandaardiseerd bestuursrechtelijk handhavingsprotocol.

Door gebruik te maken van een gestandaardiseerd handhavingsprotocol is het zowel voor de
ambtelijke organisatie als voor de betrokken bestuurders en externe partijen duidelijk op welke
wijze de gemeente te werk gaat in de handhaving. Met minimale aanpassingen (voortkomend uit
wet- en regelgeving) zal onderstaand protocol worden gehanteerd door de deelnemende
afdelingen. Daar waar de praktijk er om vraagt zullen deze aanpassingen bestaan uit het
verwijderen van een stap waardoor er efficiënter en effectiever opgetreden kan worden op
bepaalde beleidsvelden. Daarbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat deze aanpassingen
alleen plaatsvinden als dat juridisch verantwoord is. Het protocol wordt niet uitgebreid.

Belangrijkste kenmerk van dit protocol is het uitgangspunt dat na één keer waarschuwen en na de
constatering, volhard wordt in non-conformiteit er meteen sanctionerend opgetreden gaat worden.
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B¡¡uee 3 Derrrrrres Toezrcxr er Hntoxlvtte

Toezicht gaat vooraf aan het opleggen van sancties en wordt omschreven als:
. het verzamelen van informatie om vast te stellen of er sprake is van een overtreding van

regels,
. het vervolgens beoordelen of er sprake is van een overtreding en;
. waar mogelijk interveniëren op basis van dat oordeel (hierbij gaat het niet om direct

sanctionerend optreden).

In onderstaande tekstblokken zijn de verschillende aanleidingen voor toezicht alsmede de
verschillende vormen van toezicht opgenomen, In hoofdstuk drie volgt een schematische
weergave van de verschillende aanleidingen en vormen voor toezicht.

Aanleiding voor toezicht
> Reguliere/geplande controles.

> Vergunningplichtige activiteiten.
> Klachten, meldingen.

> Verzoeken tot handhaving.

> Signalen van andere toezichthouders

Vormen van toezicht (preventie)

' > Surveillance.

> Inventariserendecontroles.
> Periodiekecontroles.

, > Incidentele controles.

> Steekproefsgew¡jze controles.

Handhaven is het doen naleven van rechtsregels. Dat kan goedschiks of kwaadschiks, met
respectievelijk preventieve of repressieve maatregelen. Bij preventieve maatregelen moet gedacht
worden aan voorlichting en overleg. Bij repressieve maatregelen daarentegen staat het
sanctioneren centraal, dit kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. In spreektaal wordt met
de term handhaven vaak gedoeld op handhaven in enge zin: het opleggen van sancties.

In het tekstblok hieronder zijn de verschillende vormen van (bestuurlijke) handhaving
weergegeven. Deze vormen van handhaving komen terug in de schema's in hoofdstukdrie.

Vormen van handhaving (repressie)
> Stilleggen van werkzaamheden.

> Dwangsom.

> Bestuursdwang,

> Opleggen van een boete.

> Intrekken van vergunning.

25




