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De voorzitter heet iedereen welkom. Het doel van deze sessie is een open
bespreking om te inventariseren welke vertrekpunten gewenst zijn voor het
ontwikkelen van een nieuwe kadernota Integrale Handhaving 2013-2016. De heer
Schweitzer (beleidsambtenaar) heeft het verzoek gedaan om een open discussie te
voeren. Tijdens de presentatie kunnen de fracties vragen stellen en kan er
gediscussieerd worden.
De heer Schweitzer start de presentatie en geeft een korte inleiding. Het proces van
de nieuwe kadernota bestaat uit drie onderdelen. Beeldvorming (februari 2012) ,
Oordeelsvorming (juli 2012) en Besluitvorming (december 2012). Het jaarprogramma
voor dit huidige jaar is helaas nog niet afgerond, dit zal spoedig gebeuren. Hij geeft
aan dat er op het gebied van verdere professionalisering ook veel gedaan is,
waaronder de HUF-toets. Dat staat voor handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en
fraudegevoeligheid. Dit wordt nu verder ontwikkeld en alle documenten die in de
toekomst aan de Raad worden aangeboden zullen aan de HUF-toets worden
onderworpen.
De portefeuillehouder geeft aan welke speerpunten door de Raad voor 2009-2012
aan het college zijn meegegeven. Dit zijn de extra accenten, daarnaast zijn er
meerdere generieke en vanzelfsprekende aandachtspunten. Per speerpunt geeft hij
aan wat er is gebeurd en de huidige stand van zaken is.
Vervolgens komen er enkele stellingen aan bod betreffende visie, sturingsniveau,
handhavingsstijlen en tegenstellingen. Per stelling reageren de fracties. Bij de visie
op integrale handhaving staan er 4 bullets (a t/m d) vermeld. Naar voren komt dat de
voorkeur uitgaat naar een focus van b en c. Dit zal per situatie verschillen. Er dient
dus in elke situatie gekeken te worden welke vorm van handhaven gewenst is. Het
gaat dan om maatwerk. Dit geldt voor alle stellingen die aan de orde komen
vanavond. Maatwerk is zeer belangrijk. Het is vooraf moeilijk aan te geven of er op
hoofdlijnen of details aangestuurd dient te worden. Of men een zachte of harde

handhavingsstijl wil toepassen. Dit zal dus per geval verschillen. Er is een voorkeur
voor gelijke behandeling binnen de kernen van de gemeente.
De voorzitter concludeert dat maatwerk duidelijk naar voren komt in de discussie. Dat
is een belangrijk item. Per onderwerp, per manier van werken, per situatie is
maatwerk van belang. Er zijn ook randvoorwaarden genoemd. Zoals terugkoppeling
van speerpunten. De HUF-toets, die kan sneller en beter en men wil er graag wat
voorbeelden van zien. Communicatie en de informatiestroom zijn heel belangrijk.
Evenals gelijkheid van behandeling. Tevens dient gekeken te worden naar de
beschikbare capaciteit. Het maatwerk komt constant terug als uitgangspunt naar
voren bij het maken van deze kadernota.
De portefeuillehouder geeft aan dat hij het als de taak van het college ziet om voor
de vervolg sessie in juli (oordeelsvormend) een voorzet te doen om thema’s aan de
Raad voor te leggen.
De fracties geven aan dat er in deze sessie nog niet voldoende getrechterd is. Er is
eigenlijk meer tijd nodig om verdiepend te discussiëren over de kaderstelling. Zo kan
de Raad een heldere kaderstelling meegeven aan het college. Wellicht kan dit aan
de hand van het nog te realiseren jaarprogramma. Er is behoefte aan een
vervolgsessie. Dit in ieder geval voor de volgende geplande sessie in juli. Gesproken
is over eind maart. Voor de carrousel van 15 maart is er geen ruimte meer. De eerst
volgende mogelijkheid zou 12 april zijn.
De voorzitter dankt de heer Schweitzer voor de presentatie en een ieder voor de
aanwezigheid. Hij sluit de vergadering.

Toezeggingen
Er is behoefte aan een vervolgsessie (12 april)

