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Onderwerp
Jaarverslag integrale handhaving 2015

Steenbergen; 3 mei 2016
Aan de Raad,
De Wet ruimtelijke ordening (artikel 10.1 lid 2) bevat de verplichting voor Burgemeester en wethouders
om jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad van de wijze waarop in het voorgaande jaar uitvoering
is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten,
alsmede van het door hen gevoerde beleid bij de uitvoering hiervan.
Toezicht en controle vinden primair plaats op basis van een jaarlijkse planning (milieu en brandpreventie)
en op basis van verleende vergunningen, verordeningen (Wabo en APV) en jaarlijks terugkerende
evenementen. Daarnaast ontvangt het taakveld Handhaving jaarlijks een groot aantal klachten en vragen
over de fysieke leefomgeving. De vragen en klachten zijn zeer divers, maar de meeste zijn gericht op
illegale bebouwing, hondenpoepoverlast en parkeeroverlast. Het taakveld streeft ernaar om alle klachten
binnen de daartoe gestelde termijnen naar tevredenheid af te handelen.
Binnen het taakveld is in voorkomende gevallen in overeenstemming met de vastgestelde
handhavingsstrategie "Zo handhaven wij in Brabant" bestuurlijk, dan wel strafrechtelijk gehandhaafd.
Over het algemeen zijn overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening strafrechtelijk
afgedaan (onder andere parkeerovertredingen binnen de "blauwe zone", loslopende honden en illegale
afvaldumpingen). De overige overtredingen zijn bestuursrechtelijk afgedaan.
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geen pv-vergoeding meer. In het jaarverslag 2014 is aangegeven
dat in dit kader in 2015 nader bepaald zal worden of de Boa's van Bergen op Zoom nog ingezet worden
voor het controleren op parkeerproblemen/blauwe zone. Tevens zou onderzocht worden of, en zo ja in
welke gevallen, er gebruik gemaakt zal worden van de bestuurlijke boete.
De inkomsten uit de pv-vergoeding dekken gemiddeld 127o van de handhavingkosten die een gemeente
heeft door het in dienst hebben/inzetten van boa's Openbare ruimte. De inzet van boa's hangt dus niet of
slechts zeer ten dele af van het ontvangen van een vergoeding. Daarnaast hebben gemeenten een
zorgplicht. Het belang en de noodzaak om handhavend op te treden tegen misstanden is groot en kan
niet zomaar beëindigd worden. Om deze reden is besloten om de inzet van de boa's uit Bergen op Zoom
voort te zetten. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er weer meer pv's uitgeschreven, wat de
noodzaak tot handhaving op met name parkeerfeiten aantoont.
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Op kleine schaal wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke boete. Met name in het kader van de Dranken Horecawet wordt dit instrument ingezet en is in 2015 één keer een bestuurlijke boete opgelegd. Voor
parkeerfeiten (ruim 90Zo van de uitgeschreven processen-verbaal) geldt dat deze niet door middel van de
bestuurlijke boete geïnd kunnen worden.
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De lasten zijn in 2015 begroot op 6 698.657,-. De werkelijke lasten bedroegen C 623.169,-. Dit kan met
name verklaard worden doordat er in 2015 geen controles op Sunclass zijn uitgevoerd en een afname
van de milieucontroles. De baten zijn in 2015 begroot op 0 29.000,-. De werkelijke baten bedroegen
6 20.620,-. Dit verschil heeft betrekking op het feit dat er minder dwangsomopbrengsten waren. Er is met
name ingezet op het voorkomen en/of tijdig beëindigen van overtredingen, waardoor dwangsommen niet
opgelegd, dan wel geïnd hoeven te worden.
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