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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de leden
van de raadsfracties.
De heer Bal van de LGV fractie is tevreden met de, door de portefeuillehouder,
toegezonden “rode draad”. Het is zinvol om verder te gaan met integraal toezicht en
handhaving. Voor aanvang van het jaarprogramma met elkaar kijken of je met minder
regels toe kan. Hij vraagt zich af of Velsen wel voldoende capaciteit en budget heeft
om zaken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Hij is blij dat Velsen een
voorbeeld functie gaat vervullen wat betreft handhaving. Bij preventief beleid ook
scholen en buitensport betrekken. De LGV is voor een sterk preventief beleid met
zoveel mogelijk informatie naar de burgers en bedrijven. Het cannabis beleid moet
voor 1 december 2013 aangepast en gehandhaafd worden. Hoe zijn de financiële
kaders? Daaraan koppelen het aantal interne formatieplaatsen. Met betrekking tot
het hufterproof verhaal, daar moet controle door de Raad zijn en de prestaties
moeten gemeten worden.
De heer Sintenie van de CDA fractie vindt dat buitengewone opsporingsambtenaren
(boa’s) een belangrijke en zware taak hebben. In hun standaard opleiding zit geen
training in omgaan met agressie. Dit zou wel moeten. De boa’s moeten goed getraind
zijn voordat ze de straat opgaan.
De heer Van Ikelen van de fractie van Velsen Lokaal vindt dat draagvlak bereikt moet
worden door duidelijkheid over de regels. Ook moet er goede voorlichting
plaatsvinden over de regels. Op het moment dat je iets signaleert, moet er
opgetreden worden; lik op stuk beleid. Als het optreden te lang duurt, dan verlies je
draagvlak. Bij de prioriteitstelling eerst de grote vissen aanpakken. Prioriteit leggen
waar overlast is. Er is een groot scala aan taakvelden en deze moeten allemaal in
proportie aangepakt worden. Binnen de taakvelden moeten prioriteiten gesteld
worden. Eerst de grootste zondaars aanpakken. Aan de plekken waar overlast is een
hoge prioriteit geven. Handhaving vereist een goed vooronderzoek. Handhaving
moet ook waarachtig zijn; het is ook van belang om draagvlak te houden. De
gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen, dit is belangrijk. De gemeente moet
handelen volgens haar eigen regels. Hoe wordt dit geborgd?
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Mevrouw Van Haren-Bot van de fractie van GroenLinks denkt dat, als er star
gehandhaafd wordt, het dan inconsequenter wordt. Kijk ook naar de achtergrond van
de overtreding, voordat er een sanctie gesteld wordt. Zij wil graag een duidelijk
overzicht van handhavingsverzoeken vanaf januari 2010, waarin ook te zien is wat
het beleid daarop geweest is.
Mevrouw Langendijk-Meijer van de VVD fractie onderschrijft de “rode draad”. Wel
mist zij de hufterproef en de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en
het slim toezicht houden en handhaven. De VVD wil geen onnodige regels stellen.
Als regels gesteld worden, dan moeten ze ook handhaafbaar zijn. Preventief
handhaven is ook belangrijk, maar repressief, daar kun je ook niet omheen. Er moet
consequent opgetreden worden. Heldere criteria moeten er gesteld worden. Als er
gehandhaafd wordt, dan “gelijke monniken, gelijke kappen”. Overlastgevend gedrag
moet beperkt worden en daar horen ook de kleine ergernissen bij. Hoge prioriteit
leggen bij bijvoorbeeld hangjongeren. De VVD is bereid om te schuiven binnen de
begroting.
Op de hele linie handhaven, maar er zijn natuurlijke wel speerpunten en de Raad kan
deze speerpunten per jaar benoemen; hier moet je flexibel in zijn. Als de Raad
nieuwe punten invoert, dan moet gekeken worden of deze handhaafbaar zijn.
De heer Ockeloen van de PvdA fractie vraagt zich af wat deze sessie toevoegt, als
de kadernota in juni reeds in een sessie terugkomt. De nadruk ligt op prioriteitstelling
en randvoorwaarden. De mate waarop de overtreding inbreuk maakt op het sociale
verkeer is belangrijk. De beleidsuitgangspunten van de gemeente Hoogeveen
spreken de PvdA aan. Stimuleren dat mensen elkaar aanspreken op bepaalde
zaken.
Mevrouw Kat van de fractie van D66Velsen streeft naar een veilig, sociaal en groen
Velsen. De sleutelwoorden zijn pragmatisch en preventie. Naast de wettelijke kaders
heeft D66V ook ambities. Duurzaamheid, eigen verantwoordelijkheid van burgers en
bedrijven. De regels moeten duidelijk en handhaafbaar zijn. Er moet actief
gecommuniceerd worden over de regels, de eigen verantwoordelijkheid en de
consequenties van overtredingen. Niet alle handhavingstaken kunnen volledig
uitgevoerd worden. Om keuzes te maken wil D66V voor bepaalde taakvelden een
risicoanalyse laten maken. Daarbij denkt zij aan taakvelden als bouwen, ruimtelijke
ordening, etc.
De heer Van Koten van de SP fractie merkt op dat een risico inventarisatie voor de
SP belangrijk is. Hoe wordt de regiefunctie ingezet en worden mensen en middelen
wel doelmatig ingezet? Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
vergunningverlening en toezicht op naleving van de regels. Heeft de burgers straks
één aanspreekpunt qua handhaving? Het gaat de SP erom dat handhavend
optreden zoveel mogelijk voorkomen wordt en indien het nodig is, dat er zo effectief
mogelijk opgetreden wordt. De doelen moeten behaald worden. Belangrijk is hoe
wordt het wordt nageleefd. De handhavingdoelen zijn belangrijk voor de SP.
Dan is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Te Beest. Hij stelt dat er minder
regels zijn, waardoor er minder gehandhaafd hoeft te worden. Hij zou blij zijn, als de
Raad besluit om de paardenpoepzak af te schaffen; dit scheelt weer qua
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handhaving. Velsen heeft een adequaat niveau van handhaving. Het beschikbare
geld is aangewend om de achterstanden in te halen. Veiligheid komt altijd bovenaan
te staan. Elk jaar krijgt de Raad de verantwoordingsnota; deze ontvangt de Raad
binnenkort. Handhaving vraagt soms lange tijd. Als je inzet op projecten, dan wil je
iets meerjarigs, waarop je consistent beleid kunt zien. De komende jaren wil de
wethouder de focus op het havengebied leggen. Van belang is ook dat de boa’s
adequate opleidingen en weerbaarheidtrainingen krijgen om hun functie goed uit te
kunnen oefenen. Dit jaar wil de heer Te Beest ook het project actief burgerschap
opstarten. De bedoeling is om grote en zichtbare vissen aan te pakken. Het is
belangrijk om draagvlak voor handhaving te creëren. In IJmond verband wordt
binnenkort gestart met asbestthema’s. Bijna elke afdeling hier in huis heeft wel iets
met handhaving te maken. De integraliteit begint met het hier in huis herkennen van
elkaars raakvlakken. Het gaat verder door samenwerking met o.a. de Milieudienst
IJmond, de Veiligheidsregio Kennemerland, etc. Heel veel handhavingsverzoeken
vallen misschien niet in de prioriteitenladder, maar we hebben ze wel te respecteren.
Op basis van een piepsysteem moet er ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld
worden.
Nu worden de kaders voor het meerjarig kader gesteld. De Raad stelt de kaders en
het jaarprogramma is, in het kader van dualisme, aan het college. Als de Raad, naar
aanleiding van het jaarprogramma, deze wil bespreken in een sessie, dan kan de
Raad een agendaverzoek voor een sessie indienen. De Raad geeft de wethouder
kaders mee om te handhaven en kan de wethouder altijd op zaken aanspreken.
Het jaarkader zou dermate sturing moeten geven, dat duidelijk is welke richting de
handhaving de komende jaren gezocht moet worden. De Raad moet het college
sturen in de richting waar de Raad de focus wil zien. Op een aantal zaken kunnen
geen concessies gedaan worden, zoals op kinderopvang.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en ziet de concept kadernota
binnenkort tegemoet.
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