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 Handhavingsnota APV 2015 – 2018 

 

Samenvatting 

Het doel van de Handhavingnota Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2014-2017 is 

het verbeteren van de leefomgeving. Dit wordt bereikt door de handhaving te versterken 

en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.  In deze nota wordt 

beschreven hoe de taken op het gebied van toezicht en handhaving  van de APV de 

komende vier jaar worden uitgevoerd. Ook wordt inzicht geboden in de middelen die 

worden ingezet om naleving van de regels te bereiken en te bevorderen. 

Het handhavingsbeleid wordt ieder jaar uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.  

 

De samenwerking met partners zoals politie, Openbaar Ministerie, buurgemeenten e.a. 

is van groot belang voor het slagen van de programmering. Naast een integrale 

benadering door de organisatie wordt zeker de samenwerking met deze partners 

gezocht. De gemeente heeft in het merendeel van de activiteiten een regisserende rol. 

Tevens neemt de doorontwikkeling van de Boa een grote vlucht. 

 

De uitvoering van het programma is voor een groot deel afhankelijk van de 

beschikbaarheid van personele capaciteit. Mede hierom kunnen we niet op alles 

handhaven en om ons doel toch op een zo goed mogelijke manier te bereiken zijn er 

keuzes gemaakt. Dit houdt in dat we naast het afhandelen van klachten, meldingen en 

handhavingverzoeken voor de komende jaren prioriteit geven aan: 

 

 het beperken en/of tegengaan van vervuiling van de leefomgeving; 

 het beperken en/of tegengaan van verloedering van het buitengebied; 

 loslopende honden/hondenpoep; 

 het afhandelen van meldingen en klachten; 

 inzet bij evenementen; 

 toezicht handhaving Drank- en Horecawet (DHW). 

 

Daarnaast is de gemeente sinds 1 januari 2013 ook verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving van de Drank- en Horecawet. Voor het uitvoeren van deze taken beschikt de 

gemeente  over 16 uur per week, te verdelen over twee toezichthouders (2 x 8 uur).  

 

De uitvoering van het handhavingsbeleid vertaalt zich in jaarlijkse uitvoerings-

programma’s. Hierin staat opgenomen welke taken of projecten de gemeente dat jaar 

uitvoert. Om te concluderen of de doelstelling gerealiseerd is worden de 

werkzaamheden en de uitkomsten gemonitord en vastgelegd in kwartaalrapportages. 

Deze resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en dienen mede als input voor het 

uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar. 
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1. Inleiding 

Voor u ligt de Handhavingsnota APV 2015-2018 van de gemeente Hillegom. Hierin is 

het handhavingsbeleid op het gebied van de fysieke leefomgeving vastgelegd. Hieronder 

vallen de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op 

het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere wetten, 

waaronder de Drank- en Horecawet (DHW). In deze nota wordt beschreven hoe de taken 

op het gebied van toezicht en handhaving de komende vier jaar worden uitgevoerd. Ook 

wordt inzicht geboden in de middelen die worden ingezet om naleving van de regels te 

bereiken en te bevorderen. Het handhavingsbeleid wordt ieder jaar uitgewerkt in een 

handhavingsuitvoeringsprogramma.  

 

1.1 Doelstellingen van het beleid 

Wet- en regelgeving zijn essentieel om gedragingen van burgers, bedrijven en instanties 

positief te beïnvloeden. Deze regels zijn alleen effectief als ze ook worden nageleefd. 

Als de naleving van wet- en regelgeving geen vanzelfsprekende zaak is, is handhaving 

een belangrijk middel om naleving te bevorderen. De gemeente is verplicht erop toe te 

zien dat de regels worden nageleefd. Wij hebben, als gemeente, een discretionaire 

bevoegdheid, wat inhoud dat we keuzes kunnen maken over hoe wij de wet- en 

regelgeving handhaven. Juist vanwege deze bevoegdheid is het belangrijk dat de 

gemeente keuzes maakt hoe zij invulling geeft aan haar handhaving. Dit wordt gedaan 

door het stellen van prioriteiten. Het op een transparante manier vastleggen van deze 

keuzes voor het  taakveld APV/Bijzondere wetten bevordert de rechtszekerheid en 

rechtsgelijkheid voor de burgers.  

Bovendien zorgt beleid voor duidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheden 

binnen de organisatie. Daarnaast geeft het plan een grondslag om te komen tot een 

effectieve en efficiënte inzet van middelen.  

 

1.2 Beleidkaders 

 

De handhavingnota heeft betrekking op het naleefgedrag van de volgende 

(beleid)kaders en wetgeving: 

 

 Algemene plaatselijke verordening (APV) 

 Drank- en Horecawet (DHW) 

 Overige bijzonder wetten 

 

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de evaluatie van het “Toezicht & 

Handhavingsprogramma 2012-2013 (in dit programma is ook nog de handhaving 

Bouw- en Woningtoezicht (BWT) meegenomen. Voor het nieuwe beleid is gekozen om 

beide handhavingstaken uiteen te trekken).  
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Uit deze evaluatie is gebleken dat de prioritering van een aantal handhavingstaken niet 

meer klopt en dat de nieuwe toezicht- en handhavingstaken op grond van de DHW hier 

nog niet in zijn meegenomen. 

Naast de toezicht- en handhavingstaken hebben de Boa’s/toezichthouders ook een 

signalerende functie. 

 

Singaleringsfunctie: 

 melden van landjepik aan de BWT-handhavers; 

 melden van illegale reclame-uitingen aan de BWT-handhavers; 

 melden van aanvang (illegale) bouwwerkzaamheden aan de BWT-handhavers; 

 melden van zaken aan De Meerlanden (vb. losliggende stoeptegels, snoeien van 

gemeentegroen etc.); 

 melden van zaken aan de Omgevingsdienst (ODWH) (vb. gevelreiniging, 

geluidshinder etc.) 

 

2. Ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving 

 

Wetgeving, regelgeving en beleid vragen om handhaving. De wereld van handhaving is 

permanent in beweging en vergt van diegenen die belast zijn met de handhaving, dat zij 

kunnen meebewegen. Omdat van de politie niet kan worden verwacht dat zij de 

capaciteit in huis heeft om alle wetgeving te handhaven komen steeds meer 

handhavingstaken naar de lokale overheden en dus op het bord van de Boa.  

 

Alhoewel al jaren gesproken wordt over deregulering, efficiënter toezicht en beperking 

van de toezichtslast, laat de werkelijkheid zien dat regulering en toezicht alleen maar 

toeneemt. Boa’s hebben een belangrijke rol als het gaat om handhaving en vervullen die 

rol niet langer alleen op (rechts)gebieden waar de politie bij gebrek aan capaciteit niet 

(langer) kan handhaven maar hebben inmiddels een cruciale functie op (rechts)gebieden 

die specifieke kennis en expertise vereisen. 

Het terugtrekken van de politie uit de openbare ruimte en de wil om toch te handhaven 

en toezicht te houden betekent onder andere dat lokale overheden meer en meer 

verantwoordelijkheid moeten dragen als het gaat om de handhaving binnen het eigen 

werkveld.  

 

De verhoogde inzet van Boa’s en de uitbreiding van het takenpakket is reeds voorzien 

door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie ziet tevens dat, om het 

potentieel van de Boa’s ook daadwerkelijk volledig te benutten, het van essentieel 

belang is om Boa’s verder te ontwikkelen. 

Imago 

Het ontbreken van eenduidig beleid en afstemming bij de overheid heeft doorwerking 

op de beeldvorming van burgers over Boa’s. Het imago van een Boa lijdt onder het feit 

dat burgers onvoldoende op de hoogte zijn van de werkzaamheden en bevoegdheden 

van de Boa’s. Er bestaat bij de burger nog altijd het beeld van de ‘Melkert’/ID baan. 
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Gezien de taakstelling en professionalisering van de boa’s een onterecht maar 

schijnbaar moeizaam te veranderen beeld. Het gebrekkige imago van Boa’s heeft tevens 

invloed op de relatie tussen burgers en Boa’s. Boa’s ondervinden net als veel 

ambtenaren met een publieke taak, last van verbaal en fysiek geweld. Dit heeft een 

negatief effect op de uitvoering van de taken van Boa’s. 

 

De toekomst van de Boa 

Gezien de actuele en toekomstige ontwikkelingen gaat de Boa in de toekomst in 

toenemende mate een belangrijke en zelfs onmisbare positie innemen in ons systeem 

van handhaving en toezicht.  

 

Een visie op de toekomstige positie van de Boa:   

 

“De boa is goed opgeleid en herkenbaar door uniforme kleding, insigne en een 

herkenbare werkwijze. De boa werkt efficiënt samen met alle betrokken partijen en 

krijgt voldoende ondersteuning wanneer hij wordt geconfronteerd met agressie, zowel 

verbaal als non-verbaal. Boa’s zijn georganiseerd in één organisatie die zorg draagt 

voor informatie-uitwisseling en vertegenwoordiging. Op beleidsniveau worden de 

ervaringen van boa’s uit de praktijk gebruikt om het handhavingsbeleid te 

optimaliseren. De boa heeft een herkenbare en gerespecteerde plaats in de samenleving 

en handhavingsketen. Zowel de burger als bedrijven beschouwen de boa als de 

deskundige handhavingspecialist binnen zijn werkveld. De boa is niet alleen een 

handhaver maar is tevens een aanspreekpunt voor burgers als vertegenwoordiger van de 

overheid”. 
 

Boa’s dienen, net als politieagenten, voldoende voorbereid en voldoende ondersteund te 

worden om te kunnen omgaan met zowel fysiek als verbaal geweld. Door training en 

een directe communicatie met de hulpdiensten (politie, brandweer en 

ambulancevervoer) kan dit worden bereikt. Tevens is extra aandacht nodig voor 

ondersteuning vanuit de werkgever als het gaat om agressie tegen boa’s. Wat bij de 

politie als normaal wordt beschouwd (ondersteuning na geweld), ontbreekt volledig bij 

de gemeente. Bovendien dient het takenpakket van boa’s zodanig ingericht te worden 

dat boa’s niet slechts boetes uitschrijven maar ook fungeren als aanspreekpunt voor de 

burger. Van belang is dan ook dat de boa’s getraind gaan worden in hun 

communicatieve vaardigheden. Dit kan, met het oog op verbetering van het draagvlak 

bij burgers, eventuele agressie voorkomen. Een en ander betekent dat de Boa’s een 

uitgebreid trainingsprogramma moeten gaan volgen om hun taak goed en deskundig uit 

te kunnen voeren. 

 

 

3.  Uitgangspunten voor toezicht en handhaving 
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Een moderne toezichthouder houdt toezicht vanuit vertrouwen op een zo effectief en 

efficiënt mogelijke manier. Deze manier van toezicht houden biedt ruimte om in iedere 

situatie de meest effectieve route te bewandelen. Hierbij geldt dat wanneer het 

vertrouwen geschonden wordt er ook sprake is van het consequent en daadkrachtig 

toepassen van de sanctiestrategie. 

Dit kan alleen als de toezichthouders meerdere rollen beheersen. Naast deskundig 

toezicht moet een toezichthouder ook professioneel toezicht houden.  

 

Deskundig toezicht bestaat uit het controleren of burgers, bedrijven en instanties zich 

aan de wet- en regelgeving houden. 

 

Professioneel toezicht houden gaat veel verder dan deskundig toezicht houden. Het 

vraagt van toezichthouders dat zij anders denken en zich anders gedragen. Naast het 

handhaven komt de rol van adviseur, informatieverstrekker en ondersteuner erbij. Dit 

houdt in dat de toezichthouder rekening houdt met de specifieke situatie en meedenkt 

over oplossingen.  

 

Dit vereist een cultuuromslag in houding, werkwijze en gedrag. 

Een toezichthouder die zich correct gedraagt en luistert naar het verhaal van 

bijvoorbeeld de klager, vergroot de bereidheid bij burgers, bedrijven en instanties om 

regels na te leven. Afhankelijk van de situatie kiest de toezichthouder bewust voor een 

bepaalde houding die tot de beste naleving leidt. Hierbij schakelt de toezichthouder 

tussen de verschillende rollen. 

 

Om een juiste beeldvorming te krijgen is het belangrijk om te weten wat er onder 

toezicht en handhaving wordt verstaan. 

 

Toezicht: 

“Het door middel van (geplande) controles ervoor zorgen dat mensen/instanties zich 

houden aan de regels. De intensiteit van deze vorm van toezicht is afgestemd op de 

vastgestelde handhavingsprioriteiten en de daarvoor beschikbare capaciteit.” 

 

Handhaving: 

“Het in geval van een geconstateerde overtreding toepassen van (of dreigen met) 

bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen, met als doel de overtreding te 

beëindigen en te bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en geldende 

voorschriften worden nageleefd.” 

 Voorts kunnen ook klachten en/of handhavingsverzoeken van inwoners aanleiding 

geven tot handhaving. 

 

 3.1 Vertrouwen en verantwoordelijkheid 
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Vertrouwen geven en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn ook belangrijke 

uitgangspunten voor toezicht houden. Handhaving is in onze visie niet alleen repressief 

optreden. Ook de kant van preventie, het voorkomen van overtredingen, het 

beïnvloeden van gedrag en het neerleggen van de verantwoordelijkheid waar die hoort, 

gaat de komende jaren meer aandacht krijgen. Beïnvloeding van gedrag wordt onder 

andere bereikt door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en waar mogelijk 

naleefgedrag te belonen, bijvoorbeeld met een verminderde toezichtfrequentie. 

Instanties en burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid en een eigen belang om 

conform de wettelijke voorschriften te handelen.  

 

Daarnaast heeft de gemeente Hillegom als bestuur een expliciete verantwoordelijkheid 

in haar handhavingstaak. Het is helder dat van de overheid wordt verlangd dat zij actief 

toezicht houdt en optreedt tegen overtredingen. Het waarborgen van de veiligheid van 

haar burgers behoort tot de kerntaken van de overheid. Burgers moeten er op kunnen 

vertrouwen dat de gemeente deze verantwoordelijkheid ook neemt. 

 

3.2 Optimaliseren ambtelijke en bestuurlijke afstemming 

Bij ingewikkelde handhavingstrajecten is het van belang de zaken ambtelijk en 

bestuurlijk voortdurend af te stemmen. Informatie-uitwisseling tussen afdelingen en de 

betrokken bestuurders is belangrijk. Periodiek wordt in een kwartaalrapportage een 

overzicht gegeven van de uitgevoerde handhavingsacties. Hierdoor blijven bestuurders 

op de hoogte van zowel positief verlopende als problematisch verlopende 

handhavingsacties. Ook wanneer handhavingsacties zich herhalen wordt dit inzichtelijk 

in de kwartaalrapportage. 

3.3 Daadkrachtig toezicht 

Bij het vaststellen van de wijze van toezicht zijn niet alleen de risico’s, maar ook de 

manier waarop de voorgeschreven eisen worden nageleefd van belang. De beschikbare 

personele capaciteit wordt vooral ingezet bij situaties met de grootste risico’s en waarbij 

de kans op slecht naleefgedrag het grootst is. 

Regels, die zorgvuldig tot stand zijn gekomen, moeten worden nageleefd. Wanneer dat 

niet gebeurt, treedt de gemeente Hillegom daadkrachtig op. De daadkracht blijkt onder 

andere uit het feit dat het handhavingstraject pas wordt afgesloten nadat de overtreding 

is opgeheven. 

Door het toenemen van toezichttaken en de complexiteit ervan wordt het steeds 

belangrijker om een goede afweging te maken over de inzet van de beschikbare 

personele capaciteit. Gelet op de hoeveelheid aan handhavingstaken kan de gemeente 

echter niet tegen elke overtreding met evenveel prioriteit optreden. Dit betekent, dat er 

keuzes moeten worden gemaakt. 

Bij de keuzes voor dit programma zijn de volgende vragen gesteld: 
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1. Wat moeten we handhaven? 

2. Wat willen we handhaven? 

3. Wat kunnen we handhaven? 

 

De eerste vraag is duidelijk. Feitelijk moet de gemeente al haar wettelijke taken 

uitvoeren en handhaven op een adequaat niveau. Deze taken zijn opgenomen in het 

beleidsplan. De opgave is niet om altijd en tegen elke overtreding op te treden. ‘Wat we 

willen handhaven’ hebben we inzichtelijk gemaakt door te kijken wat de gemeente 

belangrijk vindt en wat van minder belang is.   

Uitgangspunt is dat niet alle taken op een structureel intensief niveau kunnen worden 

uitgevoerd. Er moeten keuzes gemaakt worden. Dit betekent dat het toezicht op 

activiteiten met een laag risico en een hoog naleefgedrag op incidentele basis gebeurt. 

Daarnaast wordt de uitvoering van het beleid ook bepaald door de beschikbare 

capaciteit. Hier wordt gesproken over ‘wat kunnen we handhaven’. Het is gewoonweg 

niet mogelijk binnen de beschikbare capaciteit alle toezicht- en handhavingtaken uit te 

voeren. Ook daarom worden er keuzes gemaakt over hoe de beschikbare capaciteit 

wordt ingezet. Op onderdelen is het programma ook onderhevig aan acuut opkomende 

zaken. Vooral vanwege de beperkte inzetmogelijkheden is het risico aanwezig dat de 

gestelde doelstellingen niet volledig gehaald kunnen worden. De ureninzet zoals per 

programmaonderdeel genoemd is ook indicatief. Dit betekent dat het toezicht en de 

handhaving vooralsnog met de beschikbare capaciteit moeten worden gerealiseerd. 

Uitgangspunt daarbij is een “evenwichtig beleid”, dat wil zeggen: mensen en middelen 

zijn in balans met de taken op het gebied van toezicht en handhaving. 

 

4. Risicoanalyse en prioritering 

4.1 Risicogericht 

 

Omdat de capaciteit onvoldoende is om alle handhavingstaken uit te voeren, is het 

noodzakelijk prioriteiten te stellen. De prioriteiten zijn grotendeels gebaseerd op de te 

verwachten risico’s als de gemeente een bepaalde regel niet zou handhaven. Van elke 

regel die moet worden gehandhaafd kan worden bepaald wat het negatieve effect is als 

men zich niet aan de regels houdt. Van belang is daarbij om ook in te schatten wat de 

kans is dat zo’n regel niet spontaan wordt nageleefd. Om deze risico’s in beeld te 

brengen is voor het taakveld APV een risicoanalyse uitgevoerd en is de uitvoerings-

praktijk geïnventariseerd. Deze analyse is uitgevoerd volgens het risicoanalysemodel dat 

door het Ministerie van Justitie is ontwikkeld.  Dit model definieert het risico (R) als het 

gemiddelde van de negatieve effecten (NE) die zich bij niet-naleving van de regelgeving 

kunnen voordoen, vermenigvuldigt met de kans (K) op overtreding als niet wordt 

gehandhaafd. 
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R = NE x K 
 

 

De volgende negatieve effecten kunnen worden onderscheiden: 

Veiligheid:  in hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de fysieke 

veiligheid en leidt de overtreding tot veiligheidsrisico’s voor 

de omgeving of derden? Het gaat hier om zaken als 

brandgevaar, explosiegevaar of instortingsgevaar. 

 

Leefbaarheid:  in hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de 

leefomgeving, leefbaarheid maar ook uiterlijk aanzien en 

privacy? 

 

Financieel-economisch:  in hoeverre leidt de overtreding tot financieel-economische 

schade? 

 

Natuur:  in hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de 

natuur? Aspecten als bodemverontreiniging, aantasting flora 

en fauna en zwerfafval. 

 

Volksgezondheid:  in hoeverre heeft de overtreding gevolgen voor de 

volksgezondheid op lange termijn? Denk hierbij aan 

vochtigheid, onvoldoende licht of lucht, en gebruik van- of 

blootstelling aan schadelijke stoffen. 

 

Imago:  hoe groot is de politiek bestuurlijke afbreuk als gevolg van 

de begane overtreding? 

 

 

4.2 Uitvoering risicoanalyse: 

Voor de risicoanalyse is een inventarisatie gemaakt van de toezicht- en 

handhavingtaken waarvoor het risico bepaald dient te worden. Vervolgens is met een 

afvaardiging van het team Handhaving APV/vergunningen de risicomatrix ingevuld. Aan 

de hand van de uitkomsten is een gemiddelde score per handhavingtaak berekend. 
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Per handhavingtaak is getalsmatig een inschatting gemaakt van de ernst van de 

mogelijke negatieve effecten op een schaal van 0 tot 5. Een 5 staat voor een groot 

negatief effect en een 0 voor geen negatief effect. 

De kans is bepaald door getalsmatig in te schatten wat de verwachte overtredingkans is 

van de na de te leven regels. Daarbij is uitgegaan van de situatie dat niet wordt 

gehandhaafd. 

 

Bij het schatten van de overtredingkans is gekeken naar de motieven van burgers en 

instanties om regels na te leven of juist te overtreden. Zo kunnen burgers of instanties 

onbewust regels overtreden, omdat zij onwetend zijn van de regels, maar ook komt het 

voor dat zij calculerend tot de conclusie komen dat een boete goedkoper is ten opzichte 

van het financiële ‘voordeel’ dat ze hebben door het overtreden van de regels. Ook 

spelen zaken als de inschatting van verwachte reputatieschade, normbesef en de 

gevoelde pakkans een rol. Bij het bepalen van de kans is per handhavingstaak een score 

van 0 tot 5 toegekend. 

 

Niet elk negatief effect weegt echter even zwaar. Daarom is aan de negatieve effecten 

een weegfactor toegekend. De negatieve effecten veiligheid, leefbaarheid en gezondheid 

wegen twee keer zo zwaar als de andere negatieve effecten. 

4.3 Prioritering  

Uit de gewogen score van de negatieve effecten (NE) maal de gewogen score voor de 

kans (K), komt een cijfer voor het risico (R) dat aan een handhavingtaak is verbonden.  

De prioritering is gebaseerd op de totaalscore. Er is een onderscheid gemaakt naar 

zogeheten prioriteitsblokken, te weten hoog, middel en laag. Dit is hierna in een tabel 

weergegeven 

 

 

 

Prioriteit Intensiteit van toezicht  



 
10 

 

Hoog  Het toezicht op naleving van de regels vindt 

proactief plaats op basis van een vaste 

controlefrequentie. Verder wordt actief gezocht 

naar overtredingen door het houden van 

toezicht.  

Gemiddeld  Het toezicht vindt minder intensief en 

voornamelijk steekproefsgewijs plaats, dan wel 

door gebiedsgericht toezicht en controles. 

Laag  Er is sprake van passief toezicht. In beginsel 

wordt alleen naar aanleiding van meldingen of 

handhavingverzoeken toegezien op naleving van 

de regels.  

 

Hoewel de risicoanalyse met cijfers werkt, is het belangrijk te beseffen dat de uitkomst 

subjectief is. Het is het gevolg van een keuze door professionals. Bij de prioritering is 

niet klakkeloos op deze uitkomsten afgegaan. Er is nagegaan wat bestuurlijk belangrijk 

is. Een handhavingstaak die uitgedrukt is in een laag cijfer, en daarmee een laag risico 

kent, kan vanuit bestuurlijk oogpunt toch belangrijk zijn. Hierdoor krijgt het in de 

uitvoering alsnog een hoge prioriteit. De definitieve prioritering vindt u in bijlage 1.  

4.4 Jaarlijks uitvoeringsprogramma  

Jaarlijks wordt naar aanleiding van de Handhavingnota APV 2015-2018 en de 

vastgestelde prioriteiten een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit 

uitvoeringsprogramma komt tot stand door evaluatie van het voorgaande jaar, 

bestuurlijke wensen en huidige ontwikkelingen op het gebied van toezicht en 

handhaving. 

 

5. Beleidsdoelstellingen  

 

Met handhaving willen we niet alleen het naleven van de geldende wet- en regelgeving 

bewerkstellingen maar we willen ook kwaliteitsverbeteringen realiseren. Daarom is er, 

naast de naleefdoelstelling ook een kwaliteitsdoelstelling geformuleerd. 

 

 

 

5.1 Naleefdoelstellingen 
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Met naleefdoelstelling wordt bedoeld: een beter naleefgedrag door burgers. Burgers 

moeten zich aan de wet houden. De wet stelt regels. Handhaving is inherent aan het 

stellen van regels. De regels zijn immers gesteld met het doel dat een ieder ze naleeft. 

De overheid heeft ook een zorgplicht om te handhaven. Handhaven heeft onder andere 

als doel: het creëren en in stand houden van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, 

welzijn, rechtsgelijkheid en goede sociale verhoudingen. Handhaving is ook 

noodzakelijk om de geloofwaardigheid van de wet- en regelgeving in stand te houden 

en te versterken. Wanneer de gemeente wet en regelgeving niet handhaaft, gaat dit ten 

koste van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, omdat het naleefgedrag niet wordt 

bevorderd.  

5.1.1 Naleefdoelstelling Toezicht en handhaving openbaar gebied: 

Het jaar 2015 wordt het jaar van de controles op hondenbezitters die de regels met 

betrekking tot het los laten lopen van honden en het opruimen van hondenpoep niet 

naleven. Daarnaast staan de controles op het gebied van DHW op de rol. 

5.2 Kwaliteitsdoelstellingen 

Met deze doelstellingen wil de gemeente aangeven hoe zij bij de uitvoering van haar 

handhavingtaken de gestelde kwaliteit van de leefomgeving wil bereiken. Dit zijn interne 

doelstellingen die de gemeente aan zichzelf stelt.  

Algemene interne doelstellingen: 

 In de beleidsperiode wordt 90% van de controles uit het uitvoeringsprogramma 

uitgevoerd. 

 Voor een handhavingproject van start gaat wordt er voldoende gedaan aan het 

zogeheten preventieve handhaven. Dit doet de gemeente onder meer door het 

kenbaar maken van handhavingacties.  Dit kan bijvoorbeeld op de gemeentelijke 

website en in de huis aan huisbladen.  

 

Specifieke interne doelstellingen voor controleurs van het openbaar gebied: 

 Iedere medewerker dient in het kader van professionalisering en wettelijke eisen 

bijgeschoold te worden. 

 Een toename van efficiency waardoor onder meer klachten sneller en adequater 

kunnen worden opgelost. Dit kan gerealiseerd worden door slim en efficiënt 

samen te werken met andere afdelingen (oren- en ogenfunctie) en andere 

(buur)gemeenten.  
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5.3 Meetbaarheid en evaluatie 

Om inzicht te krijgen in wat de effecten zijn van het handhavingsbeleid wordt het beleid 

gemonitord en geëvalueerd. Voor de evaluatie worden gegevens (zoals het aantal 

sancties) geregistreerd.  Deze monitoring en evaluatie is noodzakelijk om inzichtelijk te 

krijgen of de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden met de beschikbare formatie. 

Dit beleidsplan geeft richting voor de komende 4 jaar. In de jaarlijkse uitvoerings-

programma’s moeten de doelstellingen gerealiseerd gaan worden.  

 

6. Strategieën  

6.1 Naleefstrategie 

De naleefstrategie omvat alle activiteiten met als doel ervoor te zorgen dat regels 

worden nageleefd. Dit is tweeledig. Enerzijds wordt met deze strategie de naleving 

gestimuleerd, anderzijds is de strategie gericht op het terugbrengen van de risico’s die 

kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de voorschriften.  

De naleefstrategie onderscheiden wij in een tweetal strategieën, te weten een 

preventiestrategie en een handhavingstrategie. Laatst genoemde strategie wordt weer 

onderverdeeld in drie aparte strategieën, te weten een toezichtstrategie, een 

sanctiestrategie en een gedoogstrategie. 

6.1.1 Naleefstrategie: preventiestrategie 

Burgers moeten weten wat de regels inhouden. Wanneer zij zich hiervan bewust zijn, 

vinden er minder overtredingen plaats en hoeft er minder repressief opgetreden te 

worden.  Handhaving is het sluitstuk van beleid en normstelling. Handhaving controleert 

of de regelgeving wordt nageleefd. Dit betekent ook dat de regels die worden opgelegd 

handhaafbaar moeten zijn. Die regels moeten dan ook in eerste instantie gecontroleerd 

worden op de handhaafbaarheid ervan.   

 

 

Bekendheid regelgeving 

De regels dienen kenbaar te zijn. De regelgeving wordt gecommuniceerd via het internet 

of de huis aan huisbladen. Als een handhavingproject wordt gestart dan wordt hier via 
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de genoemde media aandacht voor gevraagd. De keuze van communicatie hangt 

grotendeels af van wat voor soort informatie en welke doelgroep het betreft. De 

gemeente kan, met het oog op transparantie, voor meerdere communicatiemiddelen 

kiezen.  

6.1.2 Naleefstrategie: handhavingstrategie 

6.1.2.1 Toezichtstrategie 

Hier wordt besproken hoe de gemeente het toezicht uitoefent. Dit hangt in principe af 

van de prioriteit die aan een taak is toegekend. 

Hoge prioriteit: 100% controle. De gemeente houdt proactief toezicht op de na te leven 

regels. Dit doet zij op basis van een vast aantal controles. Bij het controleren op het  

naleven van vergunningsvoorschriften evenementen wordt er naar gestreefd ongeveer 

75% van de evenementenvergunningen te controleren (deze 75% heeft te maken met de 

inzetbare capaciteit). De overige taken met een hoge prioriteit worden verricht door 

middel van surveillances en waarnemingen ter plaatse. Hierbij wordt actief gezocht naar 

overtredingen.  

Gemiddelde prioriteit: Het toezicht vindt steekproefsgewijs plaats. Uiteraard wordt ook 

tijdens gebiedsgerichte controles en surveillances handhavend opgetreden bij 

overtredingen.  

Lage prioriteit: In beginsel wordt alleen naar aanleiding van meldingen of 

handhavingverzoeken toegezien op naleving van de regels.  

N.B. Het is niet zo dat eerst de activiteiten met een hoge prioriteit worden gehandhaafd, 

daarna met een gemiddelde prioriteit en als laatste die met een lage prioriteit. Wel is het 

zo dat per prioriteit met een verschillende intensiteit wordt gehandhaafd. Naar 

aanleiding van handhavingverzoeken wordt altijd handhavend opgetreden. 

6.1.2.2 Sanctiestrategie  

Het uitgangspunt van de gemeente is het nemen van herstelmaatregelen 

(bestuursrechtelijk optreden) en niet het bestraffen van de burger. Bestuursrechtelijk 

optreden verdient derhalve de voorkeur boven strafrechtelijk (punitief) optreden. Het is 

echter niet altijd mogelijk om bestuursrechtelijk op te treden. Bepaalde overlastfeiten uit 

de APV en parkeerovertredingen kunnen alleen maar strafrechtelijk worden afgedaan. Bij 

deze feiten is herstel van de legale situatie niet mogelijk en wordt gekozen voor een 
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bestraffend handhavingmiddel, zoals een bestuurlijke strafbeschikking of proces-

verbaal. 

 

6.1.2.3 Gedoogstrategie 

Onder gedogen wordt verstaan: het door het bestuur afzien van het gebruik van ter 

beschikking staande handhavingmiddelen bij constatering van een overtreding van 

regels, alsmede het door het bestuur op verzoek vooraf verklaren dat tegen een 

overtreding die nog gaat plaatsvinden, al dan niet vooruitlopend op vergunning-

verlening, niet wordt opgetreden. 

Uitgangspunt bij het opstellen van wetten en regels is dat deze regels worden 

nageleefd. Omdat in het kader van het opstellen van deze regels en de handhaving 

daarvan niet alle situaties op voorhand kunnen worden voorzien, kan het in sommige 

situaties voorkomen dat niet tot handhaving wordt overgegaan. 

 

Gedogen is slechts aanvaardbaar: 

 in uitzonderingssituaties  

 mits ook beperkt in omvang en met een einddatum/tijd.  

 

Gedogen moet: 

 expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging plaatsvinden en  

 aan controle onderworpen zijn.  

 

Gedogen kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situaties:  

een overgangssituatie, een experiment, vooruitlopend op een vergunning, een 

overweging van doelmatigheid, een overgangssituatie (bijv. wetswijziging) en/of 

overmacht- noodsituaties. Van een overmachtsituatie is bijvoorbeeld sprake bij 

werkzaamheden die direct voortvloeien uit calamiteiten. Vooruitlopend op legalisatie zal 

dan tijdelijk moeten worden gedoogd.  

 

Situaties waarin handhavend optreden onevenredig is, betreffen bijvoorbeeld situaties 

die wel in strijd zijn met wet- en regelgeving, maar die feitelijk geen inbreuk maken op 

enig publiek belang. Het gaat per definitie over ondergeschikte overtredingen. Deze 

overtredingen worden wel geïnventariseerd waarbij het uitgangspunt is dat er naar 

wordt gestreefd de gemeentelijke regelgeving zo aan te passen dat dergelijke situaties 

niet meer als overtreding behoeven te worden aangemerkt. Dit zal echter nooit in alle 

gevallen mogelijk zijn. 
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Richtlijnen voor gedogen:  

 Een gedoogsituatie wordt schriftelijk vastgelegd in een gedoogbeschikking, 

voorzien van heldere voorwaarden en een duidelijke termijnstelling. 

 Er moeten bijzondere omstandigheden aangevoerd zijn, die afwijking van de 

regel rechtvaardigen. Het gedogen van een overtreding mag in principe niet tot 

precedentwerking leiden.  

 Het besluit om een overtreding te gedogen wordt in de tijd beperkt. In het besluit 

wordt altijd de reikwijdte van het gedogen beschreven, zodat duidelijk is waarop 

het besluit betrekking heeft.  

 Indien mogelijk wordt in het besluit aangegeven wanneer en onder welke 

omstandigheden het besluit zal worden ingetrokken en eventueel alsnog 

handhaving volgt.  

 

7. Bestuursrechtelijk optreden  

7.1 Effectief handhaven 

In principe treedt de gemeente bij constatering van een overtreding volgens een vast 

stramien handhavend op. 

Dit stramien kent twee stappen. 

1) Nadat een overtreding is geconstateerd wordt (indien mogelijk) contact opgenomen 

met de overtreder. De overtreder wordt gevraagd de overtreding ongedaan te maken. 

Hiertoe wordt hem/haar een termijn gegeven. Indien de overtreding niet binnen de 

gestelde termijn ongedaan gemaakt wordt, wordt een vooraanschrijving (conceptbesluit) 

verstuurd met daarin de geconstateerde overtreding(en) en het voornemen tot 

handhaving.  

 2)  Indien binnen de gestelde termijn geen reactie is ontvangen dan wel de overtreding 

ongedaan is gemaakt, dan volgt een formele aanschrijving met daarin de aankondiging 

van dwangmiddelen. Wanneer bij een volgende controle blijkt dat de overtreding nog 

altijd voortduurt, dan wordt aan de aangekondigde dwangmiddelen gevolg gegeven. In 

een aantal situaties kan van dit stramien worden afgeweken: 

 

 In spoedeisende situaties, waarbij direct optreden zeer gewenst dan wel 

noodzaak is, worden, voor zover de wet dit toelaat, gelijk bestuursrechtelijke 

maatregelen genomen zonder eerst een vooraanschrijving te versturen. 

 Indien sprake is van herhaling en reeds eerder op dezelfde situatie en grond is 

opgetreden, wordt, voor zover de wet dit toelaat, direct handhavend opgetreden. 
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7.2 Bestuurlijke instrumenten  

 

Voor de bestuursrechtelijke aanpak van overtredingen heeft de gemeente de volgende 

handhavinginstrumenten ter beschikking: 

1)      het intrekken van de vergunning; 

2)      het opleggen van een last onder dwangsom; 

3)      het opleggen van een last onder bestuursdwang. 

 

Ad 1) Intrekken vergunning 

De gemeente kan een eerder verleende vergunning of ontheffing intrekken als 

bestuurlijke sanctie op onrechtmatig gedrag van de houder van de beschikking. 

Intrekken is slechts mogelijk op grond van de gronden die in de verschillende wet- en 

regelgeving zijn opgenomen. Bijvoorbeeld het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

gegevens of het niet nakomen van de aan de vergunning of ontheffing verbonden 

voorschriften en beperkingen. Omdat intrekking niet altijd leidt tot herstel van de legale 

situatie, zijn in veel gevallen aanvullende handhavingmaatregelen nodig in de vorm van 

een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Overigens is het intrekken 

van een vergunning een van de zwaardere en meest vergaande bestuursrechtelijke 

sancties. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt van geval tot 

geval beoordeeld. Uitgangspunt is dat eerst wordt bekeken of de illegale situatie met 

andere bestuursrechtelijke middelen kan worden opgelost. 

 

Ad 2) Last onder dwangsom/ Ad 3) Last onder bestuursdwang 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn bestuursorganen bevoegd tot 

het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In dit 

geval moet de overtreder binnen een bepaalde termijn aan een last voldoen 

(bijvoorbeeld het beëindigen en beëindigd houden van een illegale situatie). Als dit niet 

of niet op tijd gebeurt, dan zal het bestuursorgaan zelf de last ten uitvoer brengen 

(bestuursdwang) of verbeurt de overtreder een geldbedrag (dwangsom). De kosten van 

bestuursdwang kunnen op de overtreder worden verhaald. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan het weghalen van een voertuigwrak. Bestuursdwang  en dwangsom zijn 

herstelsancties, dat wil zeggen dat de sanctie gericht is op herstel en niet op het 

straffen van de overtreder. Het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last 

onder dwangsom is een besluit in de zin van de Awb en is vatbaar voor bezwaar en 

beroep door belanghebbenden. 
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De hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van 

het geschonden belang en het beoogde voordeel van de overtreding. Wanneer de 

dwangsom volledig is verbeurd kan opnieuw een bestuursrechtelijke sanctie, zoals een 

(nieuwe) last onder dwangsom, opgelegd worden. In het laatste geval mag een hogere 

dwangsom worden opgelegd.  

De gemeente heeft de bevoegdheid om als alternatief in plaats van voor een last onder 

bestuursdwang te kiezen voor een last onder dwangsom. De gemeente Hillegom geeft in 

beginsel de voorkeur voor het opleggen van een last onder dwangsom boven het 

toepassen van bestuursdwang. 

Voordelen last onder dwangsom boven toepassen bestuursdwang 

Het opleggen van een last onder dwangsom legt de verantwoordelijkheid van de 

uitvoering van die taken bij de overtreder en de gemeente hoeft slechts te toetsen of na 

het verstrijken van de termijn de overtreding ongedaan is gemaakt. Toepassing van 

bestuursdwang leidt in de regel tot hogere bestuurslasten en het is niet altijd zeker of 

de kosten op de overtreder daadwerkelijk kunnen worden verhaald. Bij herhaalde 

overtredingen is een dwangsom effectiever aangezien de last na de verwijdering of het 

ongedaan maken van de overtreding blijft bestaan. Wanneer de overtreding opnieuw 

plaatsvindt, wordt de dwangsom alsnog verbeurd. Bij vernietiging van het besluit kan 

het besluit eenvoudig(er) worden teruggedraaid. 

Last onder bestuursdwang in plaats van een last onder dwangsom. 

Gevallen waarbij toch gekozen wordt voor een last onder bestuursdwang in plaats van 

het opleggen van een last onder dwangsom. 

 Indien het eerdere opleggen van een last onder dwangsom (of een aantal na 

elkaar) geen gewenst effect heeft gehad.    

 Wanneer de overtreder niet te achterhalen is. 

 Indien het voortduren van de overtreding ernstige of spoedeisende risico’s met 

zich mee brengt dat de overtreding zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd 

(spoedeisende bestuursdwang).  

 

Bij het laatstgenoemde punt valt onder meer te denken aan: 

 Brandgevaarlijke situaties die acuut levensbedreigend kunnen zijn. 

 Bedreiging van de openbare orde. 
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Spoedeisende bestuursdwang kan meteen mondeling worden aangezegd en naderhand, 

binnen enkele dagen, op schrift worden gesteld en bekend worden gemaakt. 

 

7.3 Strafrechtelijk optreden: bestuurlijke strafbeschikking 

 

De bestuurlijke strafbeschikking (hierna: BSB) is een (vrij nieuw) handhavinginstrument 

waarvan de gemeente gebruik maakt. Hiermee verschaft zij zich een grotere regie bij de 

aanpak van overtredingen in het openbaar gebied, de zogenaamde kleine ergernissen.  

De BSB is een strafrechtelijk handhavinginstrument. De inning en verzetszaken worden 

respectievelijk door het CJIB en door het Openbaar Ministerie (OM)uitgevoerd. De 

opbrengsten komen deels ten bate van de gemeente. De gemeente ontvangt per, bij het 

CJIB aangeleverde strafbeschikking, een vergoeding.  

N.B. de hierboven genoemde vergoeding staat momenteel wel ter discussie. 

 

8. Registratie en evaluatie 

 

8.1 Registratie 

 

Om na te gaan of de beleidsdoelstellingen en geplande werkzaamheden in de genoemde 

termijn ook gerealiseerd worden is het van belang dat de resultaten van de uitgevoerde 

controles en dergelijke ook systematisch worden gerangschikt en inzichtelijk worden 

gemaakt. Hiervoor worden registratiesystemen als instrument gebruikt.   

 

8.2 Indicatoren 

 

In een systeem kunnen gegevens worden bijgehouden over verstrekte vergunningen, 

uitgevoerde controles, geconstateerde overtredingen en handhavingacties etc.  

Om na te gaan of de genoemde doelstellingen worden bereikt, zijn onderstaande 

indicatoren geformuleerd.  

 
 
 
 

 Het aantal afgehandelde meldingen/klachten openbare ruimte. 

 Het aantal ingediende handhavingverzoeken + afhandeling. 

 Het aantal bestuursrechtelijke trajecten.  

 Het aantal uitgeschreven bestuurlijke strafbeschikkingen (APV-gerelateerde 

feiten). 

 Aankondigingen van beschikkingen (Mulderfeiten, waaronder parkeerfeiten). 



 
19 

 

 Kennisgeving van bekeuringen (feiten waarbij de sanctie wordt bepaald door 

Justitie). 

 Het aantal uitgevoerde controles en hercontroles t.a.v. DHW. 

 Het aantal en de aard van de geconstateerde overtredingen t.a.v. DHW. 

 Schriftelijke waarschuwingen DHW. 

 Boeterapporten DHW. 

 

8.3 Evaluatie  

De handhavingnota  wordt elk jaar uitgewerkt in een uitvoeringprogramma. Deze bevat 

een realistische raming van de handhavingactiviteiten die we in dat jaar gaan uitvoeren. 

Het uitvoeringprogramma is bepalend voor de uitvoering van de in dat jaar uit te voeren 

handhavingtaken. Uiteraard met in achtneming van de organisatorische middelen, de 

capaciteit, de financiële middelen en het politieke klimaat en de daarmee gepaard 

gaande ambities. De handhavingwerkzaamheden dienen aldus afgestemd te worden met 

inachtneming van de beleidskaders en de budgettaire ruimte. 

In een kwartaalrapportage wordt de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden 

vastgelegd. Voorts wordt aan het begin van het nieuwe jaar een evaluatie van het 

uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de werkzaamheden 

zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen aan het bereiken van de geformuleerde 

beleidsdoelstellingen. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, worden de 

prioriteiten, beleidsdoelstellingen en/of strategieën bijgesteld. Om te borgen dat de 

geplande werkzaamheden worden uitgevoerd vindt er periodiek overleg plaats tussen de 

teamleider en de Boa’s.  

 

Bij deze overleggen worden het handhavingbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma 

als uitgangspunt genomen. Wij gaan ervan uit dat dit handhavingbeleid een belangrijke 

bijdrage levert aan een kwalitatief hoogwaardige handhaving.  


