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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en neemt het behandeladvies door.
Mevrouw Kat (D66Velsen) vindt dat de nota prettig leest en geeft aan dat inzicht en
meetbaarheid heel belangrijk is. Zijn er wellicht al resultaten van genomen
maatregelen van het eerste kwartaal bekend? De fractie hecht waarde aan preventie
en actief communiceren. De weg te werken achterstand is een zorgpunt. Dit heeft
ook te maken met de beschikbare personele capaciteit. Er is meer werk verricht dan
uit de cijfers blijkt. Klopt het dat er twaalf Boa’s worden aangestuurd door de politie?
Wat is hierbij de besturingsruimte van de raad? Zij vraagt nog aandacht voor de
overlast van hondenpoep.
De heer Hageman (VVD) is content met de nota en heeft een paar vragen. Er is
vermeld dat het harde piket nog niet is ingesteld, hoe ziet de portefeuillehouder dat?
Is al bekend wie de eigenaar is van het pand aan de Zuiderkruisstraat? Er staat
vermeld dat de overlast van hondenpoep is gedaald maar de leefbaarheidsmonitor
geeft wat anders aan. Er wordt informatie gestuurd gehandhaafd. Zou dat op een
andere manier kunnen door bijvoorbeeld te kijken naar hoe de percentages overlast
per wijk stijgende zijn en naar aanleiding daarvan preventief gaan controleren. Hoe is
het model van Almere bevallen waar de gemeente een pilot is gaan bekijken. De
fractie heeft bij dit pilot een positief gevoel.
De heer Hendriks (PvdA) vindt het een prettig leesbare nota. Voor 2013 was er al
een achterstand in de handhaving. De gemeente is geconfronteerd met een zieke
medewerker waardoor de achterstanden groter werden. Waarom is er niet gekozen
om iemand hiervoor in te huren? Hoe verhoudt zich de resultaten van de
risicoanalyse en de inbreng van de bewoners? Is dit wellicht een reden tot nog meer
achterstand? Hij is verbaasd om in deze nota te lezen over jeugdoverlast. Wordt er
nu pas beleid ontwikkeld?
De heer Çelik (Velsen Lokaal) geeft aan dat er in 2013 veel werk is verricht en er is
veel bereikt, complimenten hiervoor. Hoe komt de prioritering tot stand? Middels

welke methodiek? Het baart zorgen dat er veel zaken niet zijn afgehandeld. Wat is de
stand van zaken en hoe denkt men de achterstand weg te werken? Zorg dat het niet
verder oploopt. Zoals in de nota is te lezen zijn er op een aantal terreinen afwijkingen
geconstateerd en noemt onder andere werkvergunningen en brandveiligheid. Er
moet nog een hoop werk verricht worden hoe denkt het college dat op te lossen in
2015? Het is belangrijk om burgers bij dit onderwerp te betrekken.
Mevrouw Tetouani Nejjar vindt de nota zeer helder geschreven en is in basis positief
gestemd. Het in belangrijk om de achterstand weg te werken. Zij vraagt ook
aandacht voor de overlast van hondenpoep.
De heer Vrijhof (LGV) vindt de nota duidelijk en overzichtelijk. Hij heeft een vraag
over de brandveiligheid. Er zijn bij enkele gebouwen tekortkomingen geconstateerd,
wordt daar extra gecontroleerd? Hoe zit het met de situatie van de woonboten bij de
Zeesluis? Rijkswaterstaat ziet er van af om daar te handhaven. Hij vraagt ook
aandacht voor zwerfafval, hondenpoep en de eigenaar van het pand aan de
Zuiderkruisstraat.
Mevrouw Staats (CDA) heeft de nota zorgvuldig gelezen. Zij vindt het zorgelijk dat er
niet adequaat personele vervanging is geregeld om inhoudelijke en juridische taken
te verrichten. Wie ziet er op toe dat goede taken spoedig en juist worden uitgevoerd?
Zij vraagt zich af waarom er geen jaarwerkplan opgesteld? Wanneer mag de raad de
separate rapportage van de milieudienst verwachten inzake asbest bij sloop? Is er
ook toezicht op drugs bij evenementen? Zij heeft ook enkele tekstuele opmerkingen.
Wat is de doorlooptijd van zaken en welke doorlooptijd wordt beoogd? Zijn er al pilots
gedraaid met het gebruik van tablets, zo ja , wat zijn de uitkomsten? Worden er
presentaties gegeven op scholen, zo ja, hoe vaak? Zij vraagt ook aandacht voor de
overlast van hondenpoep, parkeren van vrachtwagens bij Kruiten en harde piket
dienst.
Mevrouw Dreijer (Forza!) uit haar complimenten voor deze nota. Zij heeft een vraag
over de genoemde cijfers op bladzijde 20 van de nota, hoe zijn deze opgebouwd?
De controle frequentie bij de Oude Pontweg is eenmaal per maand, is dat
verstandig? Hoe zit het met de personeelscapaciteit? Kan er extra fte worden ingezet
op dit onderwerp? Kan de portefeuillehouder meer informatie verstrekken over de
stand van zaken betreffende de illegale bewoning in Zeehaven?
De heer Van Kouteren geeft aan dat de voorgaande sprekers al veel opmerkingen
hebben gemaakt en sluit zich daarbij aan.
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Weerwind. Er zijn veel vragen
gesteld. Hij zal deze samen met de ambtenaren Schweitzer en Rookhuizen zoveel
mogelijk proberen te beantwoorden. Hij geeft aan dat dit een groeimodel is. Er wordt
per jaar verantwoording afgelegd dus zijn er geen kwartaal resultaten beschikbaar.
Het is lastig om de personeelscapaciteit van te voren in te schatten. Er worden
enkele projecten die veel capaciteit hebben gevergd. Er wordt een verbeterplan
opgesteld om achterstanden weg te werken en eventueel extra capaciteit in te huren.
Over illegale bewoning in het Zeehavengebied, krijgt de raad een separate
verantwoording. Hij kan meegeven dat de resultaten er niet om liegen. De Boa’s
worden aangestuurd door de politie maar wel op grond van het integraal

veiligheidsbeleid zoals de raad heeft vastgesteld. Hondenpoep is een problematiek
op zichzelf. Het heeft te maken met het gedrag van de mens en ook met het
aanlijnen van de hond. Als mensen hierop worden aangesproken gaat het vaak
goed. Het is een spanningsveld waar mensen in het veld mee moeten dealen.
Mensen blijven aanspreken op hun gedrag en verantwoordelijkheid is zeer belangrijk.
De eigenaar van de Zuiderkruisstraat is nog niet bekend. Er is wel iemand in beeld,
in Italië, hopelijk zijn binnen enkele weken de namen van de erfgenamen in beeld.
Voor wat betreft informatie gestuurd handhaven is het en en, en niet of of. Meten is
weten dus blijven wij meten. Veiligheid staat bovenaan en daarna de mate van de
impact van het incident. Op deze wijze wordt er naar gekeken en op geacteerd. Op
basis van waardering gemaakt door de handhavers komt de prioriteitswaardering tot
stand. Jeugdoverlast wordt al langer opgepakt. Er wordt nauw samengewerkt met
openbare orde en veiligheid. Er zijn ook gradaties van overlast, bijvoorbeeld
hinderlijk of crimineel. Soms vindt er een gesprek of een ontmoeting plaats met de
jongeren. Er wordt maatwerk geleverd indien nodig. De doorlooptijd van zaken is
fluctuerend. De ene zaak is sneller opgelost dan de andere. Cijfers worden
geprobeerd per jaar weer te geven maar soms lopen zaken door het jaar heen.
Rijkswaterstaat ziet de situatie van de woonboten bij de Zeesluis niet als hoogste
prioriteit. De gemeente laat het niet los en gaan na de zomer in gesprek met
Rijkswaterstaat. Met betrekking tot brandveiligheid zijn er controles geweest waar
acties uit voort vloeien. Een groot deel van deze acties is uitgevoerd. In het
algemeen houdt men zich goed aan de veiligheidsvoorschriften. Er is aandacht voor
zwerfafval. Als de dader bekend is wordt er een sanctie opgelegd. Het heeft veelal te
maken met het gedrag van burgers. Dit geldt ook voor het dumpen van grofvuil en
zal dit onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijk wethouder. Er wordt nu
gebruik gemaakt van tablets, die worden gehuurd van de milieudienst. Echter sluit
het software programma niet aan. Er ligt nu een offerte voor een software
programma bij automatisering. De parkeeroverlast bij Kruiten is een goede suggestie
om naar te kijken. Dat zal de portefeuillehouder meenemen. Bij ieder evenement
wordt er gecontroleerd op drugs. Het gaat om soft- en harddrugs. Er is hier ook
landelijk beleid over. Er dient wel gewaakt te worden dat de controles niet de teveel
doorslaan. En noemt als voorbeeld Beeckestijnpop waar lange rijen ontstonden door
de controles. Hij komt terug op de vraag over een rapport van de milieudienst inzake
asbest bij sloop. De portefeuillehouder gaat de gegevens over kinderopvang bij de
GGD opvragen en zal hierover middels een collegebericht de raad informeren. Op dit
moment zijn er geen harde cijfers van de doorlooptijden. Er wordt bij de Oude
Pontweg eenmaal in de drie weken gecontroleerd. De overtredingen hier zijn niet
heel schokkend. Volgende week wordt er met de provincie gesproken over toezicht
en handhaving. Met betrekking tot de pilot in Almere, het early warning systeem,
dient men zich af te vragen hoe ver gaat men met het delen van informatie. De heer
Schweitzer legt uit hoe het systeem werkt en vertelt dat er binnen de gemeente
Velsen ook al het nodige aanwezig is. Er loopt binnen Velsen een project over de
bescherming van persoonsgegevens. Hard piket staat voor 2015 op de rit. Hier
zullen ook resultaten van komen. Er zal gekeken worden in welke mate capaciteit
nodig is en op welk niveau. Met hard piket ga je wel richting 24-uurs dienst en dat
brengt een kostenplaatje met zich mee. De portefeuillehouder omarmt de suggestie
om in de volgende nota inzichtelijk te maken of en hoe de achterstand is ingelopen.
De voorzitter concludeert dat het een bijzonder vruchtbare sessie is geweest. Hij sluit
de vergadering.

Toezeggingen
Hij komt terug op de vraag over een rapport van de milieudienst inzake asbest bij sloop.
De portefeuillehouder gaat de gegevens over kinderopvang bij de GGD opvragen en zal
hierover middels een collegebericht de raad informeren
Over illegale bewoning in het Zeehavengebied, krijgt de raad een separate
verantwoording.

