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Nawoord op rapport Grip op handhaving

Geachte leden van de raad,

Wij hebben de bestuurlijke reactie van het college van 26 november jl. op het
rapport Grip op Handhaving ontvangen. Het is positief te vernemen dat het
college de weergave van de handhavingspraktijk in uw gemeente duidelijk en
goed leesbaar vindt. Wij gaan graag in op het commentaar van het college op
een aantal van onze aanbevelingen. De nummering correspondeert met de
genoemde aanbevelingen in ons rapport/de bestuurlijke reactie van het college.
1. Integreer de bestaande notities ten aanzien van handhaving op
deelterreinen met de integrale handhavingsnotitie.
Het college geeft aan dat uitvoering van deze aanbeveling zou leiden tot een
verminderde scherpte van het beleidsinstrumentarium. Daarbij worden het
evenementenbeleid en permanent wonen (recreatiewoningen) als voorbeelden
genoemd. Ons is niet duidelijk waarom uitvoering van de aanbevelingen zou
leiden tot verminderde scherpte van het beleidsinstrumentarium. De kern van
onze aanbeveling is dat een integrale handhavingsnotitie concreet maakt hoe-,
wanneer- en in welke situatie integraal wordt gehandhaafd.
2. Varieer voldoende tussen de handhavingsinstrumenten, zodat er
een goede balans ontstaat tussen zacht(meer overleg en langere
begunstigingstermijnen) en hard(na eerste hercontrole direct
een vooraankondiging en korte begunstigingstermijnen).
Het college refereert aan de Tafel van 11 en het vermeldt hier terecht bij dat dit
een analysemodel is. Dat is op zich juist, maar onze aanbeveling gaat over de
opvolging die dient plaats te vinden na deze analyse. Wij achten het zinvol dat
de raad zich uitspreekt over onze aanbeveling in welke richting de handhaving
zich verder dient te ontwikkelen.

4. Evalueer en rapporteer periodiek over de uitvoering en de
effecten van handhaving.
Het college wijst op het integraal jaarverslag 2014 dat ter kennisname en in het
vervolg ter bespreking van de raad wordt gebracht. Indien aanbeveling 1 wordt
overgenomen, betekent dit dat het jaarverslag het gehele handhavingsterrein
zal omvatten. De huidige praktijk is dat op onderdelen, zoals evenementen,
geen evaluatie plaatsvindt. Wij achten dat zeer ongewenst.
6. Rapporteer over de uitvoering van de aanbevelingen aan de
gemeenteraad over zes maanden.
In de reactie van het college wordt ingegaan op de verantwoording van het
gevoerde handhavingsbeleid. Wij adviseren echter iets anders: rapporteer over
zes maanden over de stand van opvolging van de aanbevelingen die wij als
rekenkamercommissie hebben gedaan. Graag zien wij derhalve dat de raad deze
aanbeveling overneemt.

Tot slot
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw inhoudelijke behandeling en reactie.
Desgewenst zijn wij uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere
toelichting.

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de Rekenkamercommissie Koggenland

Drs. Kim Brand
Voorzitter
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