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Hoofdstuk 1  Inleiding  
 
De rekenkamercommissie Lingewaard heeft een onderzoek ingesteld naar de stand van 
zaken met betrekking tot handhaving.  
 
Een definitie geven van handhaving is niet moeilijk. De kern is, ervoor zorgen dat regels 
worden nageleefd. Daar is voor nodig: duidelijke regels, die handhaafbaar zijn, een uitvoe-
ringsorganisatie en middelen om naleving zo nodig af te dwingen. Per regel bekeken is 
handhaven ook simpel: er mag bijvoorbeeld zonder vergunning geen container op straat 
staan. De gemeente kan een vergunningaanvraag voor het plaatsen ervan  wel of niet ho-
noreren en als er een zonder vergunning staat moet de gemeente ervoor zorgen dat hij ver-
dwijnt, zonodig door hem zelf weg te halen op kosten van degene die hem zonder vergun-
ning heeft neergezet. Zo bezien komt alle handhaving ongeveer op het zelfde neer en gaat 
het om betrekkelijk eenvoudige activiteiten. Het zal duidelijk zijn dat deze weergave een 
simplificatie van de werkelijkheid is. 
 
Dat er rond de naleving van regels heel wat meer aan de hand is, was onze veronderstel-
ling aan het begin van het onderzoek en die wordt, nu het onderzoek is uitgevoerd, beves-
tigd. De diverse beleidsnota’s roepen namelijk een beeld op van complexiteit van deze ma-
terie. Er moet sprake zijn van integraal veiligheidsbeleid, er zijn integrale plannen, de hand-
having moet worden geprofessionaliseerd, er zijn landelijke verbeteracties, er is een tafel 
van 11 die iets zegt over de relatie tussen wat de overheid doet en het naleefgedrag van 
burgers etc. Als vanuit deze invalshoek naar handhaving wordt gekeken, is het heel erg in-
gewikkeld.  
 
In dit rapport doen wij verslag van onze ontdekkingsreis door handhavingland; een land dat 
het beste kan worden vergeleken met een archipel; een geheel van meer of minder zelf-
standige eenheden, die elk op een bepaalde manier samenwerken met de andere eenhe-
den. Zoals op elke ontdekkingsreis geldt ook hier, dat een waarneming vanuit verschillende 
perspectieven kan worden gedaan. De een is geïnteresseerd in het landschap, de ander in 
de bouwkunst, weer een ander in archeologie. Voor handhaving is dat niet anders. We kun-
nen kijken naar het doel van de regels en onderzoeken of dit doel met handhaving beter 
wordt bereikt. We kunnen ook kijken het beleid op basis waarvan de regels worden uitge-
vaardigd en onderzoeken of deze regels en de handhaving daarvan, de uitvoering van dat 
beleid ondersteunen. Een heel andere invalshoek is om te kijken naar de doelmatigheid van 
de organisatie van de handhaving. Weer een andere invalshoek is het bestuurlijk - politieke 
proces rond handhaving en de mate van tevredenheid met wat er op dat gebied gebeurt. 
Klanttevredenheid bij handhaving heeft een dubbele lading. De aangesprokene kan onte-
vreden zijn over de handhaving terwijl de buurman daar wel tevreden over is. Het is duide-
lijk dat het niet mogelijk is om, bij een beperkte onderzoekstijd, volledig te zijn. Vanuit dit 
vertrekpunt gingen we op zoek naar beleid op het gebied van handhaving, naar de uitvoe-
ring en naar de beoordeling door degene, waarvoor de gemeente het allemaal doet, de 
burger. 
 
Aan het begin van het onderzoek hadden we het beeld dat er veel beleidsnota’s waren en 
ook veel verslaglegging, maar dat de relatie tussen wat in die nota’s staat en wat er feitelijk 
op de werkvloer en in het veld gebeurt en wat dat oplevert, moeilijk is te leggen. Hierop 
kwam het accent van het onderzoek te liggen. We hadden in dit verband de volgende clus-
ters van vragen:  
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• Hoe zit het beleid in elkaar, waar liggen de doelen vast, welke rol spelen die doelen, zijn 
de doelen duidelijk, zijn ze op een heldere manier operationeel vertaald ?  

• Hoe zijn de operationele doelen vertaald in werkplannen, hoe is de feitelijke uitvoering 
georganiseerd, wat wordt er feitelijk gedaan. welke instrumenten worden gehanteerd, 
waar leidt handhaving toe, levert het wel of niet het gewenste gedrag op, in hoeverre 
wordt met sancties gewerkt om gewenst gedrag af te dwingen?  

• Wat valt er over een langere termijn bezien te zeggen van de effecten van beleid? In wel-
ke mate stemt dat overeen met geformuleerde doelen.  

 
We wisten op voorhand dat het onmogelijk zou zijn om op al deze vragen een volledig ant-
woord te krijgen. We merkten ook al snel dat het niet eenvoudig was om de juiste weg naar 
de antwoorden te vinden. Tegelijkertijd raakten we ervan overtuigd dat het heel belangrijk is 
om consequent te proberen concreet te zijn. Wij voelden als het ware continu aan den lijve 
het gevaar om verzeild te raken in abstract beleidsjargon.  
 
In dit verslag vindt u het verhaal van onze zoektocht. In grote lijnen ziet dat er als volgt uit. 
In hoofdstuk 2 brengen wij in beeld hoe het beleid in elkaar zit. Wij schetsen daarvan de 
hoofdlijnen. Verdere uitwerking daarvan hebben wij in bijlage 1 opgenomen. Hoofdstuk 3 
gaat over de vertaalslag van beleid naar uitvoering en over de wijze waarop het een en an-
der is georganiseerd. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 4 wat burgers van handha-
ving vinden. Wij sluiten in hoofdstuk 5 af met enkele algemene conclusies. 
 
Onze informatie hebben we gehaald uit de volgende bronnen:  
• We hebben beleidsnota’s en beleidsrapportages doorgenomen; 
• We hebben ons globaal georiënteerd op wat er buiten de gemeentegrenzen speelt aan 

handhaving 
• We hebben afdelingsplannen en managementrapportages ingezien 
• We voerden gesprekken met diverse medewerkers  
• We hebben gesprekken gevoerd met afdelingshoofden 
• We hebben gesprekken gevoerd met wijkplatforms 
• We hebben een enquête uitgezet onder de inwoners en ondernemers 
 
In onze eerste onderzoeksopzet was ook begrepen een nader onderzoek naar concrete 
handhavingsdossiers. Gezien de omvang van het daaraan voorafgaande onderzoekswerk 
hebben we daar later van afgezien.
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Hoofdstuk 2  Handhaving als onderwerp van beleidsontwikkeling 
 
Enschede en Volendam zijn begrippen in Nederland als het gaat om handhaving. Achter 
deze begrippen gaat een intensivering schuil van de aandacht voor dit onderwerp, zo ook in 
Lingewaard. Brandveiligheid van gebouwen werd bijvoorbeeld ook hier een project met ho-
ge prioriteit. In het onderzoek wilden we de vraag beantwoorden welke beleidskaders er in 
Lingewaard op het gebied van handhaving zijn. Een inventarisatie van beleidsdocumenten 
van de gemeente Lingewaard, die de afgelopen periode zijn verschenen, levert het volgen-
de overzicht op.  
 
Integrale handhaving: 
1. integraal handhavingsplan gemeente Lingewaard (2003) 
2. kadernota handhaving en het integraal handhavingsprogramma 2005 
Integrale veiligheid: 
3. integraal veiligheidsprogramma 2001  
4. kadernotitie integraal veiligheidsbeleid (juni 2003) 
5. jaarrapportage integraal veiligheidsbeleid 2004 
6. jaarplan openbare orde, leefbaarheid en veiligheid 2006 
7. rapportage milieupolitie 2004  
Brandveiligheid en rampenbestrijding: 
8. beleidsplan brandweer gemeente Lingewaard 2007 – 2010 (collegevoorstel) 
Milieuhandhaving 
9. project professionalisering milieuhandhaving 
10. implementatie regionaal milieu - incidentenplan  
Overige:   
11. jaarverslag uitvoering leerplichtwet schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005 
12. beleid handhaving kinderopvang  
13. beleidsvisie Wet werk en bijstand 
 
In dit overzicht ontbreekt nog de programmabegroting. In de opvatting van de commissie is 
dit de kaderstellende nota bij uitstek voor de gemeenteraad, vanwege de integrale afweging 
die er in wordt gemaakt, ook waar het gaat om de inzet van middelen. In bijlage 1 bij deze 
rapportage worden de genoemde beleidsdocumenten, inclusief de programmabegroting, 
kort beschreven. Bij een programmabegroting hoort een programmaverantwoording. Daarin 
wordt aangegeven wat er is bereikt, wat er gedaan is en wat het heeft gekost. De laatste 
verantwoording is over het jaar 2004. In onze rapportage over de jaarstukken 2004 hebben 
wij als aanbeveling opgenomen om meer aandacht te schenken aan de inhoudelijke be-
leidsverantwoording. Daarbij hebben wij een relatie gelegd met het belang van het formule-
ren van te bereiken effecten in de begroting. Geconstateerd wordt hier dat zowel in de be-
groting als in de verantwoording niet is gekozen voor een integrale benadering van het on-
derwerp handhaving. Het onderwerp komt daar ook summier aan bod. Wij komen daar in 
het onderdeel uitvoering, waar het gaat over het aspect capaciteit, en in de conclusies en 
aanbevelingen op terug. 
 
Buiten de grenzen van de gemeente 
Buiten de gemeentegrenzen speelt ook het nodige, dat van invloed is of kan zijn op het be-
leid van de gemeente Lingewaard. Hierna volgt een korte impressie daarvan. 
 
Rijk en provincies leveren hun bijdrage om de handhaving te sturen of te ondersteunen en 
hebben daarin ook een dirigerende en controlerende taak.  
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Gemeenten en andere overheden leren van elkaar. Dat leerproces wordt bijvoorbeeld on-
dersteund door de actieprogramma’s “Handhaven op niveau” van het ministerie van Justitie 
en “Slagen voor veiligheid” van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit het actiepro-
gramma “Handhaven op niveau” komen bijvoorbeeld de randvoorwaarden naar voren waar 
de handhavingorganisatie aan moet voldoen. Ook het project professionalisering milieu-
handhaving is een impuls voor verbetering van de gemeentelijke handhaving.  
 
Handhaving neemt in het toezicht door rijksinspecties een belangrijke plaats in. Dat was ook 
het geval bij het in Lingewaard in 2003 uitgevoerde onderzoek door de Inspectie VROM, dat 
“niet adequaat “ als oordeel over handhaving opleverde. In het onderzoek werd uitgegaan 
van een samenhang tussen beleid, programmering en uitvoering. Op het vlak van beleid 
werd geoordeeld op basis van het in 2003 vastgestelde integrale handhavingsplan, dat in-
middels is vervangen door de kadernota en het programma uit 2005. Ook voor wat betreft 
de programmering was de beoordeelde situatie gedateerd. Waar het gaat om de uitvoering 
stond het onderzoek vooral in het teken van achterstanden die zijn ontstaan in relatie tot de 
gemeentelijke herindeling en de noodzaak van intensivering van toezicht en handhaving. 
Een door het college vastgesteld “Actieprogramma verbetering uitvoering VROM-taken”, is 
het resultaat van het ter harte nemen van de verbeterpunten die het inspectieonderzoek 
heeft opgeleverd. De gemeenteraad heeft dit actieprogramma op 8 juli 2004 onderschreven. 
In de behandeling van dit onderwerp is opgeroepen om haast te maken met de herziening 
van bestemmingsplannen, omdat daardoor capaciteit vrij komt op de afdeling. Wij komen 
hier in het onderdeel uitvoering op terug. 
 
Het ministerie van VROM heeft een nalevingstrategie ontwikkeld, waarvan onder meer een 
door het ministerie van justitie ontwikkelde “tafel van elf” deel uitmaakt; elf factoren, die de 
naleving van regelgeving beïnvloeden. Het gaat om dimensies voor spontane naleving (bij-
voorbeeld de mate van acceptatie van beleid en regelgeving) en handhavingsdimensies 
(bijvoorbeeld de controlekans). In bijlage 10 hebben wij nadere informatie over dit instru-
ment opgenomen.  
 
Voor de gemeentelijke brandweer, schakel in de handhaving op het gebied van veiligheid in 
de gemeente, is in 2004 gestart met een kwaliteitszorgsysteem, met behulp waarvan een 
eerste audit in Lingewaard heeft plaatsgehad. In deze audit worden scores toegekend op 
de onderdelen brandweerzorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering. De analyseresultaten 
leiden tot verbeterpunten. De auditrapportage fungeert als een startdocument; een nulme-
ting; voor de verbeterplannen. De kwaliteitsbewaking van de brandweerorganisatie is ook 
een taak van de Inspectie openbare orde en veiligheid, die onder meer de vakbekwaamheid 
onderzoekt en daarover rapporteert.  
 
Samenwerking met de politie is een belangrijke factor bij integrale handhaving. Het beleid 
met betrekking tot de inzet van de politie, zoals onder meer opgenomen in het  jaarplan van 
het district rivierenland, is van invloed op de gemeentelijke handhaving. Het betreft hier een 
verantwoordelijkheid van de burgemeester waar het gaat om de inzet van politie.  
 
Ook de VNG laat zich niet onbetuigd door de gemeenten handreikingen aan te bieden en te 
participeren in professionaliseringsprogramma’s, waaronder de “Verdere professionalisering  
bouwregelgeving 2005-2006”.  
 
De Algemene Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek gepubliceerd, getiteld “Handhaven 
en gedogen”, dat betrekking had op de handhavingpraktijk op zeven beleidsterreinen in Ne-
derland.  
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Vermindering van regeldruk heeft directe repercussies voor de handhaving. Vanuit het mi-
nisterie van Economische Zaken wordt daar prioriteit aan gegeven. Ook de gemeenteraad 
van Lingewaard heeft dit thema op de agenda geplaatst door te besluiten de vermindering 
van regeldruk op te pakken.  
 
Provincies zijn bezig om risicokaarten te maken en te publiceren. De gemeente Tilburg pro-
beert het probleem van de versnipperde veiligheid aan te pakken. Goirle streeft naar zelf-
handhaving van regels in 30 km - gebieden in plaats van dure investeringen te doen. Em-
men concentreert zich op veiligheid en kent daarvoor een afzonderlijk programma in de be-
groting.  
 
De hiervoor gegeven impressie van activiteiten op handhavingsgebied is uiteraard niet 
compleet, maar geeft wel een indicatie hoezeer handhaving in beweging is. Op 24 novem-
ber 2005 is het slotcongres gehouden van het programma “Handhaven op niveau”. Dat 
markeert een termijn van vijf jaar werken aan professionalisering van de handhaving.  
 
 
Beleidskaders 
Met betrekking tot enkele van de gemeentelijke beleidskaders merken wij het volgende op. 
In de kadernota handhaving en het integraal handhavingsprogramma 2005 worden zowel 
kwantitatieve doelen als meetbare resultaten nog voor een belangrijk deel uitgedrukt in acti-
viteiten. Op terreinen als ruimtelijke ordening ontbreken kwantitatieve doelen. De inzet van 
capaciteit hangt af van het aantal geplande activiteiten en de norm per activiteit. De onder-
bouwing onder deze aantallen en normen is bepalend om te kunnen vaststellen of met deze 
inzet ook de doelen gehaald kunnen worden en om die capaciteit vervolgens te borgen.  
De kadernota en het programma zijn vertrekpunten voor het opzetten van een gemeente-
brede integrale handhaving en voor programmatische handhaving in het publieke domein 
en zijn dus een groeimodel. In het voorstel aan de raad geeft het college aan, dat de 
(on)mogelijkheden van de huidige organisatie als uitgangspunt zijn genomen voor de ka-
dernota en het programma. In formatieve zin wordt alleen een kleine plus gevraagd van 1,5 
fte voor bestuursrechtelijke handhaving in het publieke domein en voor coördinatie van het 
programma, zo stelt het college. In het programma overtreft de capaciteitsvraag de be-
schikbare capaciteit. Zowel de kadernota als het programma bieden echter weinig concrete 
aanknopingspunten om keuzes te maken. Toevoeging van capaciteit is op zich ook geen 
garantie dat doelen beter worden bereikt. De Algemene Rekenkamer geeft in het rapport 
“Handhaven en gedogen” op de door haar onderzochte beleidsterreinen drie soorten oorza-
ken aan van gesignaleerde handhavingstekorten. De gebrekkige afstemming van handha-
vingscapaciteit op handhavingstaken is er een van. De andere zijn onduidelijkheid over (de 
status van) te handhaven normen en inconsistenties in te handhaven regelgeving. Het ef-
fect van handhaving is bovendien eindig in die zin, dat striktere handhaving boven een be-
paalde inspanning, geen bijdrage meer levert aan het bereiken van doelen en daarvoor an-
dere middelen moeten worden ingezet. In het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt 
dit als volgt weergegeven. 
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Factoren zoals:  
- de mate waarin gedogen toelaatbaar is,  
- de naleving op een gekozen streefniveau ligt en  
- de handhaafbaarheid van regels,  
zijn van invloed op de handhavingsinspanning die de gemeente moet leveren. Bij hand-
haafbaarheid van regels wijzen wij bijvoorbeeld op het verouderde bestemmingsplannenre-
gime in de gemeente, waar handhaving geen goede aansluiting bij vindt. In de gemeente-
raad kwam op 8 juli 2004 al naar voren, dat deze herziening een hoge prioriteit heeft. Wij 
komen op aspect capaciteit terug bij het onderdeel uitvoering en organisatie. Daar besteden 
wij afzonderlijk aandacht aan de benadering van dit aspect in de discussie tussen raad en 
college over handhaving. Uit de gesprekken met medewerkers maken wij op, dat er door 
samenwerking veel winst te behalen valt en ook dat is een aspect van capaciteit.  
 
Uit de Rapportage milieupolitie 2004 maken wij op, dat het beleidskader waarbinnen de 
aansturing en de verantwoording van de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) 
plaatsheeft, bestaat uit prioriteiten, die het college in 2001 heeft gesteld. Met name op het 
punt van het overnemen van taken van de politie is een beleidskader, met financiële para-
graaf, wenselijk. Het verdient aanbeveling dat kader te ontwikkelen en te baseren op het 
beleid voor integrale handhaving. De rapportage is in de commissie ABZM van 15 maart 
2005 aan de orde gesteld. Daar is de vraag over de taken van de politie wel aan de orde 
geweest, maar doorverwezen naar de burgemeester. Hiervoor wezen wij al op de verant-
woordelijkheid van de burgemeester waar het gaat om de inzet van de politie. Op deze 
plaats merken wij op, dat deze verantwoordelijkheid gepaard gaat met een controlerende 
taak van de gemeenteraad. Met de discussie over de opschaling van de politieorganisatie 
naar het landelijke niveau, lijkt de rijkspolitie terug te keren. Wat nu nog de milieupolitie 
heet, kan dan weer gemeentepolitie worden genoemd, enerzijds omdat niet alle taken van 
de milieupolitie, de BOA’s, op het vlak van milieu liggen en anderzijds omdat de politie 
steeds meer taken overlaat aan gemeenten, die daarvoor uit de opbrengst van de bestuur-
lijke boete ook meer middelen beschikbaar zal krijgen. In onze gesprekken met medewer-
kers kwam naar voren dat de opbrengsten van bestuurlijke boetes bij lange na niet genoeg 
zullen zijn om de kosten te dekken. Reden temeer voor de ontwikkeling van een helder be-
leidskaderkader op dit punt.  
 
Het Jaarplan openbare orde, leefbaarheid en veiligheid 2006 is ten opzichte van het plan 
voor 2005 voor een belangrijk deel een vaak letterlijke herhaling. Dat maakt het jaarplan op 
het punt van beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling minder goed inzichtelijk. Om de ont-
wikkelingen op dat terrein te zien, moeten de jaarplannen onderling worden vergeleken.   
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Het jaarplan is naast het Integraal Veiligheidsprogramma 2001 en de Kadernotitie Integraal 
Veiligheidsbeleid 2003, het derde beleidsdocument, waarin de kaderstelling op het gebied 
van integrale veiligheid plaatsheeft. De jaarrapportages integrale veiligheid en milieupolitie, 
zijn niet geënt op het jaarplan openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Het jaarplan biedt 
zelf wel een terugblik op behaalde resultaten en is in die zin ook een verantwoordingsdo-
cument. Het verdient aanbeveling het jaarplan als een meerjarige kadernota vast te stellen 
en jaarlijks te volstaan met een evaluatie en bijstelling van beleid. Ook is te overwegen om 
het beleid te integreren in het handhavingsbeleid. 
 
Conclusie: 
Een norm voor beleidsontwikkeling is dat er een relatie moet bestaan tussen een probleem-
stelling en beoogde resultaten. Voor handhaving komt daar nog bij, dat er sprake moet zijn 
van een integraal karakter van die beleidsontwikkeling. Het onderdeel beleid overziende valt 
op, dat het beleid is opgenomen in verschillende documenten, die elkaar lijken te overlap-
pen. Doelen en effecten worden daardoor niet eenduidig geformuleerd, waardoor de sturing 
op die doelen en effecten van integrale handhaving niet goed mogelijk is. In het onderdeel 
uitvoering zullen we zien hoe er op het operationele vlak uitvoering wordt gegeven aan dit 
beleid. De aanname daarbij is dat het gebrek aan integraliteit ook in de uitvoering te zien zal 
zijn. Het zal duidelijk zijn dat wij sterk aanbevelen om kaderstelling, planning en verant-
woording op integrale handhaving en veiligheid te bundelen. Daarmee kan een krachtiger 
beleidsinstrument worden ontwikkeld om de beoogde doelen en effecten te realiseren. Aan-
bevolen wordt ook om bij een volgend integraal handhavingsprogramma  de professionali-
sering milieuhandhaving en regionale samenwerking, bijvoorbeeld waar het betreft de im-
plementatie van het milieu - incidentenplan, nadrukkelijk te betrekken. In het hoofdstuk 
waarin wij onze aanbevelingen in zijn algemeenheid opnemen, komen wij op deze aanbeve-
ling terug en werken deze nader uit. 
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Hoofdstuk 3  De uitvoering 
 
Onder het begrip uitvoering valt niet alleen de uitvoering van handhavingsbeleid zelf, zoals 
weergegeven in het vorige hoofdstuk. Handhaving staat immers ten dienste van verschil-
lende achterliggende beleidsterreinen. Voor die terreinen worden beleidsplannen opgesteld, 
bijvoorbeeld het milieubeleidsplan. Om te kunnen handhaven zijn bindende regels nodig 
waar inwoners en bedrijven op kunnen worden aangesproken. Daarbij kan het gaan om 
algemeen verbindende regels, zoals verordeningen maar ook bestemmingsplannen of om 
voorschriften die zijn verbonden aan afgegeven vergunningen. Met de toepassing van deze 
regels en de handhaving daarvan, worden doelen van beleid gerealiseerd. Er zijn uiteraard 
ook andere middelen om die doelen te bereiken. In dit onderzoek gaat het echter om de 
naleving van regels. Een overzicht van de regelgeving die bepalend is voor de handha-
vingstaken van de gemeente is als bijlage 2 bij deze rapportage gevoegd. Als bijlage 3 treft 
u aan een overzicht van handhavingstaken, ontleend aan de programmabegroting en in 
bijlage 4 zijn beide invalshoeken gekoppeld in een totaaloverzicht.  
 
Het leggen van verbanden 
Om een beeld te krijgen van de uitvoering van de handhaving heeft de commissie onder-
zocht hoe de doorwerking van vastgesteld beleid in de uitvoering tot stand komt en hoe ver-
volgens die uitvoering daadwerkelijk plaatsheeft. Idealiter is er sprake van een gesloten sys-
teem, waarbij het werken met planning en control er voor moet zorgen dat de schakels in 
het systeem onderling worden verbonden. Veelal wordt die relatie topdown in beschouwing 
genomen. Van strategische visies naar activiteiten. In dit onderzoek wilden wij antwoord op 
de vraag welke bijdrage de activiteiten uiteindelijk leveren aan de beoogde beleidsdoelen 
en maatschappelijke effecten. Wij hebben onderzocht welke plaats handhaving inneemt in 
de cyclus van planning en control en daartoe de afdelingsplannen en managementrappor-
tages geraadpleegd van de afdelingen Bestuurlijk - Juridische Zaken en Communicatie, 
Bouwen, Wonen en Milieu, Ruimtelijke Beheer, Brandweer en Gemeentewinkel. Volgens 
het hierna volgende schema wilden wij de informatie over handhaving samenvoegen en 
aldus het verband leggen tussen activiteiten en effecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De relatie tussen de noodzakelijk geachte inzet van capaciteit en wat nodig is voor het rea-
liseren van beleidsdoelen, is aan de hand van de informatie, waarvan de commissie kennis 
heeft genomen, niet eenduidig te leggen. Evenmin kan er eenvoudig een relatie worden 
gelegd tussen de bestede capaciteit en het optreden van met die inzet gewenste effecten. 
Wij realiseren ons dat het leggen van dit soort verbanden geen sinecure is. Niettemin zijn 
wij van mening dat er op dit punt nog veel te verbeteren valt. Het is daarbij van belang om 
met een zo beknopt mogelijke vastlegging zoveel mogelijk te weten te komen over de kriti-
sche relaties tussen inzet van capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief), de kwaliteit van 
processen, de producten en de effecten. We hebben een soortgelijke opmerking gemaakt in 
ons onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting, waarin we hebben gesteld, 
dat de ontwikkeling van de begroting als sturingsinstrument voor de raad een groeiproces 
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is, dat hand in hand gaat met de ontwikkeling van de organisatie van een activiteitengeori-
enteerde naar systeemgeoriënteerde.  
 
Afdelingsplannen en managementrapportages 
In bijlage 5 bij dit rapport is een samenvatting opgenomen van informatie uit de afdelings-
plannen en managementrapportages van de meest bij handhaving betrokken afdelingen. 
Een algemene opmerking willen we hier maken. De afdelingsplannen en managementrap-
portages hebben één kenmerk gemeen en dat is de voornamelijk cijfermatige benadering. 
Dat komt onder meer tot uiting in knelpunten, die veelal gaan over berekeningen van tekor-
ten aan uren en voorstellen om die op te lossen. De bestede uren worden wel verantwoord 
in relatie tot de voorgenomen uren maar niet, of in beperkte mate, de bijdrage die de beste-
ding van deze uren heeft geleverd aan het bereiken van doelen. Wij gaan ervan uit, dat het 
stadium van ontwikkeling van planning en control hieraan debet is, evenals de gegeven 
stand van de ontwikkeling van kengetallen en meetinstrumenten. In een doorontwikkeling 
zal de inhoudelijke kant meer accent moeten krijgen en dan zal het mogelijk zijn om capaci-
teit meer te benaderen vanuit het gezichtspunt van consequenties voor het bereiken van 
doelen en effecten. Dat er minder uren op een bepaalde activiteit kunnen worden ingezet 
levert wel een indicatie op met betrekking tot doelen en effecten maar geeft te weinig infor-
matie om goed te kunnen bijsturen. Wij onderkennen, dat het aanbrengen van de relatie 
tussen activiteiten en doelen niet altijd eenvoudig zal zijn. Dat geldt zeker voor het vertalen 
van een cijfermatige relatie naar inhoudelijke aspecten (wat is bijvoorbeeld het effect van 10 
% meer inzet van uren voor een bepaalde handhavingstaak?). Het gaat hierbij echter niet 
om het bereiken van perfectie, maar om het stelselmatig verbeteren van het inzicht. Dit in-
zicht, dat behalve uit harde cijfers ook kan resulteren uit indicatieve informatie, is in onze 
ogen noodzakelijk om politieke sturing te kunnen geven op gebied van handhaving. 
 
Handhavers aan het woord 
Een tweede bron van informatie over de uitvoeringspraktijk wordt gevormd door het resul-
taat van gesprekken die wij hebben gevoerd met managers en medewerkers. Dat er een 
sterkere relatie tussen activiteiten en doelen gewenst is, concluderen wij ook naar aanlei-
ding van die gesprekken. Daaruit komt naar voren, dat op sommige terreinen vooral mel-
dingen input zijn voor handhavingsactiviteiten en dat te bereiken doelen en effecten in het 
kader van onder meer het integraal handhavingsbeleid een stuk verder af staan van het 
dagelijks werk. Het beeld onder medewerkers bestaat, dat er geen directe politieke prioriteit 
is voor handhaving. Afwegingen om wel of niet tot handhaving over te gaan worden vaak in 
de concrete werksituatie gemaakt. Of de toetsingskaders in de vorm van gedoog- of sanc-
tiestrategieën voor de praktijk een leidraad vormen, is in de gesprekken niet uitdrukkelijk 
naar voren gekomen en is moeilijk te traceren. Wij hebben op dit punt geen nader onder-
zoek gedaan. Deze strategieën zijn in het kader van het project professionalisering milieu-
handhaving geformuleerd en bestuurlijk vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. Voor de controles op het gebied van bouwen en milieu zijn op afdelingsniveau 
opgezette controleprogramma’s bepalend voor de uitvoering van werkzaamheden. Voor 
handhavingsacties op het gebied van bouwen en gebruik wordt een termijnbewaking ge-
hanteerd. De controlebezoeken op het terrein van milieu worden geregistreerd en voorzien 
van vervolgacties. Voor het uitvoeren van de handhavingsactiviteiten komt in de gesprekken 
ook de capaciteit aan de orde. Behalve voor milieu, waarvan wordt aangegeven, dat Linge-
waard redelijk goed in de formatie voor handhaving zit, wordt gewezen op een tekort aan 
capaciteit. De noodzaak van extra capaciteit werd ook aangegeven in het gesprek dat we 
hadden met de gemeentesecretaris. Er wordt in de gesprekken ook aangegeven, dat er een 
hoge werkdruk wordt ervaren. Verder kwam een beperkte uitrusting van medewerkers naar 
voren op het punt van veiligheidsmiddelen.  
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Uit de gesprekken met medewerkers is verder naar voren gekomen, dat veiligheid een crite-
rium is, dat dwars door de organisatie heen leeft. Vooral aan de hand van dit criterium wordt 
bepaald of er al of niet handhavend wordt opgetreden. Het aspect veiligheid kwam in ge-
sprekken met wijkplatforms naar voren via de invalshoek dat de gemeente ook zelf de eigen 
normen moet naleven. Specifiek had dat betrekking op de veiligheid in het publieke domein. 
In gesprekken met handhavers kwam naar voren, dat een tekort aan handhaving die veilig-
heid onder druk zet. Als voorbeelden werden genoemd de snelheidscontroles, uitzichtbe-
lemmering door overhangend groen en foutief parkeren. Ook controle op het plaatsen van 
containers e.d. op de openbare weg wordt onvoldoende geacht. Dat geldt overigens ook het 
illegaal gebruik van gemeentegrond. Daarentegen wordt wortelgroei onder fietspaden niet 
gezien als een veiligheidsprobleem maar als gebrek aan comfort. 
 
In de gesprekken kwam een organisatorisch aspect aan de orde, dat naar onze mening de 
aandacht verdient. Dat betreft de onderlinge afstemming tussen afdelingen waar het gaat 
om de werking van het meldingenregistratiesysteem (MRS). De gevraagde inzet op grond 
van meldingen stuit op capaciteitsproblemen, zo is ons gemeld. Dat betreft de inzet van de 
BOA’s op het gebied van controles in het publieke domein en specifiek op veiligheid van 
wegen en paden. Wij hebben kennis genomen van het “Protocol Servicemeldingen Beheer 
en Onderhoud”, dat met betrekking tot de afhandeling van meldingen is opgesteld. Ook 
hebben wij  een uitleg gekregen over de werking en de mogelijkheden van het systeem. De 
meldingen worden in urgenties voor wat betreft letsel, schade en hinder ingedeeld met daar 
aan gekoppeld de termijn waarbinnen deze moeten worden afgewikkeld De meldingen wor-
den verder qua inhoud in rubrieken ingedeeld, bijvoorbeeld illegale stortingen en gaten in 
wegen. Voor elk van deze rubrieken gelden vervolgens afzonderlijke protocollen. Het sys-
teem In het systeem kan veel managementinformatie worden gehaald, bijvoorbeeld op het 
niveau van coördinatoren. De stand van zaken rond de afwikkeling van de meldingen kan 
worden gevolgd en bewaakt. Knelpunten, zoals hiervoor weergegeven, kunnen met behulp 
van het systeem worden aangepakt.   
  
Samenwerking met de politie 
In het gesprek met de politie werd duidelijk, dat de inzet van de politie in het lokale veilig-
heidsbeleid enerzijds beïnvloedbaar is door de burgemeester maar anderzijds onderhevig is 
aan een eigen systeem van prioriteitenstelling. Zo geldt er voor verkeersovertredingen een 
convenant op regionaal niveau en zijn er landelijk prestatieafspraken gemaakt. Het accent 
ligt daar op de zwaardere criminaliteit waar geen alternatief voor politie-inzet bestaat. Als 
het gaat om inzet op gemeentelijk niveau in ruime zin, is dat alternatief er wel, bijvoorbeeld 
de BOA’s. Door aanwending van opbrengst uit de bestuurlijke boete krijgt de gemeente 
daar, zoals eerder opgemerkt, ook meer middelen voor beschikbaar. De commissie tekent 
hierbij aan hetgeen in de weergave van de Rapportage Milieupolitie 2004, in het vorige 
hoofdstuk, naar voren kwam over de kostenkant van de bestuurlijke boete. Als instrument 
voor het meten van de veiligheid in de gemeente werd de gebiedsmonitor nog genoemd, 
een instrument dat door de politie wordt gehanteerd maar dat wij in de gemeentelijke be-
leidsdocumenten niet hebben aangetroffen. Er is wel een recente gebiedsmonitor gehou-
den, waarvan de uitkomsten binnenkort beschikbaar komen.  
 
De brandweer 
Op het punt van de maatregelen die getroffen moeten worden voor de brandveiligheid wor-
den handhavers geconfronteerd met het probleem wie de kosten wil dragen. Onzekerheid 
over continuïteit van het vergunningplichtige bedrijf of onduidelijkheid over verantwoorde-
lijkheid staan daarbij de uitvoering in de weg. Er bestaat nagenoeg geen toezicht op het 
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gebruik van gebouwen tijdens evenementen. Een auditrapportage over de gemeentelijke 
brandweer, die in april 2005 is verschenen, laat de sterke punten en de verbeterpunten van 
de brandweer zien. Op deze audit wordt in de programmabegroting voor 2006 nog niet in-
gegaan. Wel wordt daar melding gemaakt van een beleidsplan brandveiligheid en hulpver-
lening, dat in concept is verschenen en waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. 
De resultaten en maatregelen op basis van de audit zullen in dat beleidsplan de aandacht 
krijgen.  
 
Ambities en problemen 
De gevoerde gesprekken toonden een grote mate van betrokkenheid bij het onderwerp 
handhaving. Er werd in grote openheid over het vak handhaving met ons gesproken. Deze 
positieve opstelling ten opzichte van het werk en de royale bereidheid om ons daarover te 
informeren, leveren naar onze opvatting de conclusie op, dat de uitkomsten een betrouw-
baar beeld geven van de uitvoeringspraktijk. Daar waar informatie nog onvoldoende is om 
gefundeerde conclusies te trekken ligt dat zeker niet aan een gebrek aan medewerking om 
die informatie te leveren. De ruime blik die wij in de keuken van de  handhaving konden 
werpen, maakt ons duidelijk, dat de materie van doorwerking van beleid naar uitvoering 
complex is, alhoewel dat zo in de uitvoering niet wordt ervaren. Ook wordt duidelijk, dat voor 
handhavers in veel gevallen niet de beleidskaders met doelen en effecten de leidraad voor 
het dagelijks handelen is, maar veel meer een pragmatische benadering en inschatting van 
wat noodzakelijk is om te doen. Hier dient zich de vraag aan hoe het optimum kan worden 
bepaald tussen enerzijds sturing en beheersing  met alle systeemkosten van dien en ander-
zijds een vrijheid van handelen van de ambtelijke organisatie, die met gevoel voor de vra-
gen uit de maatschappij, haar taak vervult. Die wijze van uitvoering kan immers best goed 
zijn. Wij hebben hoe dan ook het beeld, dat beleid en uitvoering teveel los van elkaar staan. 
Door aanscherping en verbetering van doelen, sturing en communicatie, kan worden be-
reikt, dat er alleen beleid wordt gemaakt voor het noodzakelijke. In een systeemgeoriën-
teerde organisatie kan (in plaats van op doelen) ook op activiteiten worden gestuurd, als 
daar maar bewust voor wordt gekozen en er de beste resultaten van mogen worden ver-
wacht. Communicatie tussen uitvoering en beleid is dan, in het algemeen gesproken, meer 
gebaat bij interactie dan een top-down-benadering. De pragmatische wijze van werken van 
de BOA’s met het nodige improvisatietalent, roept de vraag op hoeveel beleid hier voor no-
dig is.  
  
Uit een gesprek met afdelingshoofden kwam naar voren dat er geen inzicht bestaat in de 
risico’s die op onderdelen worden gelopen door niet te handhaven. Als tevens in aanmer-
king wordt genomen dat de prioriteiten op de werkvloer door meer en andere factoren wor-
den bepaald dan de doelen en effecten die de raad heeft vastgesteld, is er reden temeer 
om die uitvoeringspraktijk verder inzichtelijk te maken. De praktijk behoeft immers niet per 
definitie om de reden van afwijken van beleid te worden afgekeurd, maar kan evengoed een 
signaal vormen om het beleid bij te stellen en een meer pragmatische inslag te geven. Ook 
de benodigde capaciteit komt dan in een ander daglicht te staan. 
 
Wij wilden nog nader inzicht in de sturing op de uitvoering die voortvloeit uit verschillende 
overlegvormen. In de gesprekken kwamen we deze overlegvormen tegen. Duidelijk werd in 
elk geval dat ook dit overleg invloed heeft op de prioriteiten en daarmee bijdraagt aan de 
afstand tussen beoogde doelen en effecten enerzijds en de uitvoeringspraktijk anderzijds. 
Het integraal handhavingsprogramma is niet direct van invloed op het dagelijks werk. Ver-
der bleek dat ook regionale samenwerking op het gebied van handhaving, bijvoorbeeld het 
milieu - incidentenplan, de nodige invloed  op de prioriteiten heeft. In de gesprekken kwam 
naar voren dat de bestuurlijke invloed op de handhavingspraktijk voor de handhavers niet 
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altijd helder is. Het optuigen van handhaving als papieren tijger kost veel van de handha-
vingscapaciteit,  zo werd in één van de gesprekken gesteld. 
 
Actief gedogen komt in de gesprekken naar voren als een fenomeen dat in Lingewaard niet 
voorkomt.  
 
Handhaving lijkt soms doel in plaats van middel te zijn.Het optreden tegen uitrijden van 
mest op licht bevroren grond is een voorbeeld van uitvoering van regelgeving waar betrok-
kenen, vermeende overtreders en handhavers het gevaar lopen elkaar niet goed begrijpen. 
Voor wat betreft de handhaafbaarheid van regelgeving en de coördinatie tussen handha-
vende instanties, willen we dit onderwerp onder de aandacht brengen. De eerder genoemde 
Tafel van Elf kan op dit punt goede diensten bewijzen. 
 
Het thema veiligheid kwam in veel gesprekken, zowel met medewerkers als met wijkplat-
forms, naar voren als het meest belangrijk voor handhaving. In het veiligheidsbeleid kan 
inmiddels een proefschrift (Erasmus Universiteit, Rotterdam) over onveiligheidsbeleving 
goede diensten bewijzen. Wat uitvoerders al ondervinden is nu ook wetenschappelijk aan-
getoond, namelijk, dat onveiligheidsgevoel verschillende aspecten heeft. Niet alleen de 
angst dat men zelf of dierbaren iets overkomt maar ook de inschatting van de kans daarop 
en van de gevolgen, zijn van invloed. Wij vermeldden dit hiervoor ook al bij het aspect ca-
paciteit en gaven aan om er bij het stellen van doelen en het meten van effecten rekening 
mee te houden. 
 
Zowel uit gesprekken met wijkplatforms als uit het gesprek met vertegenwoordigers van de 
land- en tuinbouworganisatie LTO kwam de deskundigheid in het gemeentelijk apparaat 
naar voren. In een gesprek met medewerkers kwam dit ook een keer aan de orde. Daar 
werd geen noodzaak tot verbetering onderkend. Een gebrek aan deskundigheid is dus een 
punt van aandacht.  
 
Capaciteit 
Zoals we aangaven in het vorige hoofdstuk gaan we hier dieper in op het aspect capaciteit 
en schetsen we een beeld van de discussie over dit aspect tussen college en gemeente-
raad. Deze discussie start bij de vaststelling door de gemeenteraad van het Integraal Hand-
havingsplan gemeente Lingewaard op 22 mei 2003. Het aspect capaciteit is bij die vaststel-
ling doorgeschoven naar de behandeling van voorjaarsnota 2003. In het collegevoorstel bij 
deze voorjaarsnota is een capaciteitsvraag van 3 fte’s opgenomen bij de “overige ontwikke-
lingen” en niet bij “ontwikkelingen met een hoge prioriteit”. De raad zou moeten besluiten 
om die vraag in de laatste categorie te plaatsen, wilde er begrotingsruimte voor beschikbaar 
komen. Dat is echter niet gebeurd. In de begrotingsvoorstellen voor 2004 stond een capaci-
teitsvraag van 4,5 fte in een lijst met ontwikkelingen. Het college koppelde daaraan het 
voorstel aan de raad om opdracht te geven de voorstellen uit te werken voor het bepalen 
van prioriteiten. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2004 kwam handhaving vervol-
gens in discussie door een amendement van de PvdA om het integraal handhavingsplan al 
in 2005 tot uitvoering te brengen. Van de zijde van het college werd gewezen op de nood-
zaak deze discussie te verbreden naar meerdere personele knelpunten. Betwijfeld werd of 
het college de hoogste prioriteit zou geven aan de knelpunten in de handhaving. Het amen-
dement werd uiteindelijk ingetrokken. In de begroting 2005 is handhaving nagenoeg van het 
toneel verdwenen, met uitzondering van de handhaving van het hondenbeleid en bestrijding 
van hondenoverlast. In de voorjaarsnota 2005 keert het tij. Een capaciteitsvraag van 1,5 fte 
staat in de prioriteitenlijst 2005 – 2009. Een 4e BOA wordt genoemd in een overzicht van 
ontwikkelingen 2005 – 2009. De Kadernota Handhaving en het Integraal Handhavingspro-
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gramma 2005 werpen hun schaduw vooruit. De raad geeft echter aan, dat deze capaciteit 
binnen de bestaande organisatie moet worden gevonden. Het college neemt dat weliswaar 
over maar zegt ook dat het wel eens een probleem zou kunnen opleveren  bij andere aan-
dachtsvelden binnen de organisatie en dat dit onderzocht moet worden. Bij de behandeling 
van de kadernota en het programma, op 30 juni 2005, wordt het standpunt door de raad 
herhaald. Namens het college wordt geantwoord, dat er in de maanden daarna een onder-
zoek zal worden gedaan naar de formatiebehoefte in relatie tot de beschikbare formatie. De 
bedoeling is om dat in september 2005 aan de raad voor te leggen. Onduidelijk is of er in-
tussen uitvoering wordt gegeven aan de vastgestelde kadernota en het programma. Het 
pleit lijkt beslecht bij de begroting voor 2006. In de begrotingsvoorstellen staat de uitvoering 
van de kadernota en het programma prominent in het programma openbare orde en veilig-
heid. De angel staat echter in de paragraaf bedrijfsvoering van dezelfde begroting. Daar 
stelt het college, dat dekking van de begrotingsruimte is gevonden in een stelpost op pro-
gramma 9; Financiën. De daadwerkelijke invulling van de dekking moet nog plaats vinden, 
zo wordt gesteld. Verder wordt verwezen naar het eerder aangekondigde onderzoek naar 
de knelpunten binnen de formatie en naar de personeelsformatie in relatie tot het takenpak-
ket. Over dat onderzoek wordt de raad in een brief van het college d.d. 14 februari 2006 
nader geïnformeerd. Het sluitstuk over dit thema wordt gevormd door een brief van het col-
lege d.d. 15 februari 2006. Voor de coördinator handhaving (0,5 fte) is formatieve ruimte 
gevonden. Verdere formatieve ondersteuning wordt betrokken bij het eerder genoemde on-
derzoek. Het college wil de besluitvorming hierover doorschuiven naar de behandeling van 
de voorjaarsnota 2006, waardoor de formatie voor de bestuursrechtelijke handhaving voor-
lopig niet beschikbaar komt. Het college maakt duidelijk welke gevolgen dat voor de uitvoe-
ring van het handhavingsprogramma heeft. Ook stelt het college dat uitstel van de formatie-
toedeling betekent dat de doelstellingen van het handhavingsprogramma opnieuw moeten 
worden gedefinieerd en dat het programma in zijn geheel moet worden afgestemd op de 
dan geldende speerpunten van beleid. Het onderwerp wordt aldus over de verkiezingen 
getild en wordt een opgave voor de nieuwe gemeenteraad. 
 
Communicatie tussen raad en college 
Hoe doelmatig en doeltreffend is dit proces van discussie over capaciteit verlopen? Dat is 
een voor de hand liggende vraag en daar willen wij het volgende over opmerken.  
Het gewenste niveau van handhaving is kennelijk moeilijk te bepalen. Om die keuze te kun-
nen maken is duidelijkheid over doelen en prioriteiten nodig. Dit betreft een geheel van prio-
riteiten, die allemaal geld kosten en dus onderlinge afweging vragen. Het is voor het college 
kennelijk niet goed mogelijk om een goed inzicht te geven in het verband tussen doelstellin-
gen en effecten aan de ene kant en noodzakelijke activiteiten en capaciteit aan de andere 
kant. Dat sluit aan bij onze bevindingen. Het zal blijken of het gewenste inzicht met een na-
der onderzoek kan worden geboden. Mogelijk dat de gemeente Lingewaard in een bench-
mark onder een gemiddelde uitkomt, maar dat zegt nog niets over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeentelijke handhaving. De vraag naar een mogelijk achterlig-
gende oorzaak van het feit, dat het capaciteitsaspect de integrale handhaving al drie jaar in 
de tang houdt, wordt niet gesteld. Is handhaving wellicht een onderwerp waartoe college of 
raad of beiden, zich verplicht voelen, maar dat men tot een aanvaardbaar minimum wil be-
perken? Misschien is de wens om “nuchter om te gaan met risico’s”, refererend aan de ge-
lijknamige studie uit 2003 van het RIVM. Nemen we daarbij de toename aan toezicht, die 
sinds Enschede en Volendam is ontstaan; in Binnenlands Bestuur van 3 februari 2006 een 
toezichtexplosie en controlitis genoemd; en het gegeven, dat in onderzoek naar onveilig-
heidsbeleving nog veel te verbeteren valt, dan is er ook wel aanleiding om een verdieping in 
de discussie over handhaving aan te brengen. Om te voorkomen dat stellingen worden be-
trokken is een heldere en gerichte communicatie tussen college en raad over mogelijkhe-
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den en onmogelijkheden in onze opvatting al een hele verbetering. Deze rapportage kan 
daar in onze opvatting toe bijdragen.  
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Hoofdstuk 4  De beoordeling door inwoners en ondernemers   
 
Naar de beoordeling van de gemeentelijke handhaving door inwoners en ondernemers is 
via verschillende ingangen onderzoek gedaan. De commissie heeft opdracht gegeven aan 
I&O Research voor het houden van een telefonische enquête en een webenquête. Op basis 
van een gepubliceerde vragenlijst in het GemeenteNieuws konden inwoners ook hun opvat-
tingen kenbaar maken. Verder zijn aan organisaties van ondernemers vragen gesteld om 
hun opvattingen te peilen. Tenslotte is er met de wijkplatforms over handhaving gesproken. 
Over de verkregen resultaten merken wij het volgende op. 
 
Inwoners 
Van de telefonische enquête en de webenquête is een rapport opgemaakt, dat als bijlage 6 
bij deze onderzoeksrapportage is gevoegd. Hetzelfde geldt voor de rapportage over inge-
stuurde vragenlijsten uit het GemeenteNieuws.  
 
Uit deze rapportages kan worden geconcludeerd, dat: 
- veel regels onbekend zijn 
- controle belangrijker wordt gevonden dan sancties 
- handhaving zeer belangrijk wordt gevonden 
- de opvatting bestaat dat er regels zijn die geschrapt kunnen worden 
- handhaving niet zichtbaar is maar men er wel tevreden over is 
- er een beeld bestaat dat er met twee maten wordt gemeten 
 
Ondernemers 
De peiling bij ondernemers heeft een drietal reacties opgeleverd. Deze zijn opgenomen in 
bijlage 7 bij deze rapportage.  
De afdeling Betuwe - Oost van Koninklijke Horeca Nederland heeft aangegeven zeer tevre-
den te zijn over het handhavingsbeleid van de gemeente en het gestructureerde overleg dat 
met de gemeente plaatsheeft. Ontevreden is men echter over de mate van controle op de 
para - commerciële instellingen. 
Met vertegenwoordigers van de LTO afdeling Lingewaard heeft de commissie in haar ver-
gadering van 13 september 2005 gesproken. Meer duidelijkheid en coördinatie in regelge-
ving en uitvoering daarvan, zijn enkele belangrijke punten uit die reactie. Ook ligt er een 
vraag naar meer deskundigheid aan de kant van de gemeente. 
De Ondernemersvereniging Huissen heeft de vragenlijst onder haar leden uitgezet en ons 
over de belangrijkste conclusies per brief geïnformeerd. Centraal staat in  die reactie de 
vraag om verkeersoverlast in het centrum van Huissen aan te pakken. 
 
Wijkplatforms 
De gesprekken met de wijkplatforms hebben veel informatie opgeleverd. Wij spreken hier 
onze waardering uit voor de energie die zij in het deelnamen aan dit onderzoek hebben ge-
stoken. In bijlage 8 is daarvan een overzicht en samenvatting gegeven. Helaas kon met het 
platforms Zilverkamp-Holthuyzen en Bemmel-West geen gesprek worden gehouden. Wijk-
platforms, zo was onze veronderstelling, hebben een goed beeld van de veiligheidssituatie 
in de wijk en over de opvattingen die in de wijk op dat punt leven.  
Opvallend in de gesprekken was de nadruk, die werd gelegd op het voorbeeldgedrag van 
de gemeente. Naleven van de eigen normen en regels, vooral op veiligheidsgebied, is een 
duidelijk verwachtingspatroon. Indachtig de eerder genoemde “tafel van elf” is het interes-
sant om de opvatting te lezen, dat de belangrijkste factor voor het kennen van de regels 
waar men zich aan heeft te houden, het normaal burgerlijk fatsoen is. Jan Tromp vraagt 
zich in een artikel in de Volkskant af, waarom wij dat niet hebben, dat mensen zich aan de 
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regels houden, zoals hij dat in New York ervaart. Zijn conclusie is simpel. Daar loopt men 
eerder kans op een boete of wordt men aangesproken door mensen op straat. “Alles begint 
bij handhaving van de regel. Eerst komt de norm, dan de moraal. Politici moeten dus voor-
op. De norm stellen. Dat is hun vak.” Wij vermelden dit citaat omdat er in de gesprekken 
met wijkplatforms en handhavers twijfels werden geuit over de effectiviteit van de controle 
op hondenoverlast.  
Over het algemeen zijn wijkplatforms weliswaar tevreden over de gemeentelijke handha-
ving, maar toch scoort een derde van de reacties op het onderdeel “weet niet”. In de score-
tabel in bijlage 8 zijn er van de 220 scores 67 op dat onderdeel terecht gekomen. Tevreden 
en zeer tevreden scoren 94 van de 220 en ontevreden en zeer ontevreden 59 van de 220 
reacties. Platforms geven aan, dat problemen veelal onderling of met hulp van het platform 
worden opgelost. Concrete handhavingskwesties zijn wel de oorzaak van ontevredenheid.  
 
In trefwoorden volgt hierna een weergave van de reacties. 
• bereikbaarheid voor hulpdiensten is ook een belangrijke handhavingstaak 
• onbekendheid met de regels 
• de burger wordt geacht de wet te kennen 
• handhaving en toezicht is voor inwoners te weinig zichtbaar 
• op afvaldump in het buitengebied wordt goed toegezien 
• zwerfvuil en hinderlijk parkeren scoren minder 
• toezicht en handhaving m.b.t. loslopende honden en hondenpoep scoort ontevredenheid 

maar wordt ook gesignaleerd als goed, gezien de beperkte capaciteit 
• infomeren van derden over wegafsluitingen ontbreekt 
• gemeenteraad als instituut moet zich opener opstellen 
• beter controleren op verkeersremmende maatregelen en overhangend groen  
• hard optreden tegen snelheidsovertredingen (vgl. Nijmegen) 
• toezeggingen over verbetering voetpaden moet de gemeente ook nakomen 
• bij opknappen van speeltuinen één lijn trekken 
• betere samenwerking tussen gemeente en platforms 
• controle bouwvergunningen blijft achterwege 
• asbestverwijdering houdt geen rekening met kinderen in de buurt 
• in het weekend geen toezicht en dus geen handhaving 
• prioriteiten in handhaving worden als niet juist ervaren (parkeerbonnen i.p.v. afvaldump) 
• klachtenlijn werkt onvoldoende 
• geen toezicht op geluidsoverlast van brommers en scooters 
• weinig klachten over handhaving (de bevolking regelt haar zaakjes onderling zelf wel) 
• in het algemeen heerst er tevredenheid over handhaving 
• openbare orde en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s als het gaat om handhaving 
• er doen zich geen ongelukken of andere vervelende dingen voor, dus is er toezicht 
• het hondenpoepbeleid is ronduit slecht; ook drie BOA’s kunnen dat niet aan 
• gemeente moet ook veiligheidsnormen naleven, bijvoorbeeld wortelgroei onder fietspa-

den 
• eerste regels stellen, bijvoorbeeld over auto- en motorverkeer op de dijken 
• opvoeding, waarden en normen en normaal fatsoen zijn de basis voor naleving van re-

gels 
• veiligheidsgevoel wordt ook bepaald door het vertrouwen in de gemeente 
• handhaving rond het autodemontagebedrijf Jansen van Beek bepaalt het beeld 
• handhaving is een laatste middel 
• meer richten op gedragsverandering met gezag dan op dwingen met macht 
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• het nieuwe meldingensysteem zal een verbetering zijn 
• onderzoeksrapportage bespreken met voorzitters wijkplatforms en wethouder Lentjes 
• het vervoer van betonvloeren door Huissen is gevaarlijk en de gemeente treedt niet op 
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Hoofdstuk 5  Conclusies en aanbevelingen 

 
Onze reis door de archipel van handhaving heeft veel indrukken opgeleverd. Wij gebruiken 
het woord archipel om aan te geven dat de wereld van gemeentelijke handhaving geen 
eenheid is. Bestuurlijk is er geen eenheid waar het gaat om de inzet van capaciteit. Wat  het 
college nodig vindt overtuigt de raad niet om extra middelen beschikbaar te stellen. De ca-
paciteit moet volgens de raad in de bestaande organisatie worden gevonden. Het handha-
vingsbeleid is een eilandengroep op zich, die ook nog een kolonie vormt van het rijk, dat de 
eilanden met zijn inspecties in het oog houdt, daarbij gesteund door de provincie. In de uit-
voering lijkt men zich weinig aan te trekken van wat er op de beleidseilanden wordt bedacht. 
Al dan niet zichtbaar voor de burger steekt men daar de handen uit de mouwen en wordt er 
gedaan wat er gedaan moet worden. Het eiland planning en control doet moeite om het be-
leid en de uitvoering in plannen en rapportages te vatten maar slaagt er nog niet in om dui-
delijk te maken of de beleidsdoelen ook worden gehaald en de gewenste effecten in de sa-
menleving optreden. Uit de cijfers blijkt wel, hoe het staat met de urenbesteding en welke 
tekorten er in uren zijn. Hoe doelmatig en doeltreffend de bestede uren worden ingezet, 
wordt echter niet aangetoond. Wie verwacht, dat deze archipel op voet van oorlog leeft 
heeft het mis. Al drie jaar heerst er een moratorium tussen kaderstelling en verantwoording; 
tussen begroten en verantwoorden; tussen beleid en uitvoering. Dit houdt stand door het 
verdrag van de capaciteit. Zolang de raad geen capaciteit beschikbaar stelt, blijft het college 
volhouden, dat uitvoering van de kadernota maar beperkt mogelijk is. Beschikbaar stellen 
van capaciteit is voor de raad echter pas aan de orde als die ruimte niet in de organisatie is 
te vinden. Of deze situatie ook als een verdrag wordt ervaren is de vraag. Misschien voelen 
college en raad zich in deze situatie wel gegijzeld. Ondertussen leven de bewoners van de 
eilandengroep in redelijke tevredenheid over handhaving met elkaar samen. Echte grote 
veiligheidsrisico’s worden niet ervaren en de risico’s die er zijn zal de gemeente echt wel in 
de hand hebben, zo wordt verondersteld. Dat inzicht ontbreekt nu juist, zo kwam in ge-
sprekken met medewerkers naar voren.  
 
De commissie concludeert, dat de handhavingspraktijk in de gemeente Lingewaard welis-
waar geen aantoonbare veiligheidsrisico’s met zich meebrengt maar wel vraagt om verdere  
professionalisering. Er is te weinig sprake van samenhang in de beleidsontwikkeling en in 
de uitvoering en ook in de onderlinge relatie tussen beide aspecten. Dit betreft de intern 
gerichte kant van handhaving. Uit de enquête onder inwoners, wijkplatforms en bedrijven 
concluderen wij, dat gemeentelijke handhaving, met uitzondering van de BOA’s, weinig tot 
de ervaringswereld behoort. Inspelen op wat uit die enquêtes naar voren is gekomen, ach-
ten wij belangrijk en dan in het bijzonder het voorbeeldgedrag dat van de gemeente wordt 
verwacht en de communicatieve kant van handhaving. In samenwerken met andere hand-
havingsinstanties zoals waterschap en AID, liggen kansen om zowel de inhoudelijke kant 
van de handhaving als de tevredenheid van burgers op dit vlak te verhogen. 
 
Op basis van het geheel van onze bevindingen willen we eerst het belang onderstrepen van 
handhaving op zichzelf. Als een overheid regels stelt moet zij die handhaven en wel op een 
heldere,.consequente en transparante manier. Op dit punt is er in onze ogen nog het een 
en ander te verbeteren. Daarnaast willen wij er op wijzen, dat een adequate handhavings-
organisatie een belangrijke sleutel tot verbeteringen kan zijn. Daarvan uitgaande geven wij 
in overweging om de handhavingstaken in de organisatie te bundelen en te integreren. 
Daarbij laten wij in het midden of dat in een organisatorische eenheid dient plaats te heb-
ben. 
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Integrale handhaving in een brede opzet is in deze gemeente nog niet voldoende van de 
grond gekomen. Verschillende portefeuillehouders hebben verantwoordelijkheid op dit ter-
rein, ondanks het aanwijzen van één wethouder als eindverantwoordelijk voor de integrale 
handhaving. Ook zijn er verschillende afdelingen bij de brede benadering van integrale 
handhaving betrokken. Er is efficiencywinst te halen, maar vooral de samenhang in beleid 
en uitvoering in de handhavingstaak kan beter. Bezien vanuit kaderstelling en controle door 
de gemeenteraad kan in deze opzet de handhaving, inclusief de handhaafbaarheid, beter 
worden geformuleerd, aangestuurd en verantwoord en kan deze nadrukkelijker deel gaan 
uitmaken van het sturingsmechanisme van de programmabegroting.  
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Hoofdstuk 6  Reactie in het kader van hoor-  en wederhoor 
 
 
De voorlopige eindrapportage is op 30 maart 2006 aan het college van burgemeester en 
wethouders aangeboden voor wederhoor. Naar wij hebben begrepen is een reactie in voor-
bereiding. Wij hebben ervoor gekozen het onderzoeksrapport vooruitlopend daarop aan de 
raad aan te bieden.
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Hoofdstuk 7  Slotbeschouwing rekenkamercommissie 
 
 
Ons onderzoek naar handhaving heeft een veelheid aan informatie opgeleverd. Wij hebben 
ons vooral willen richten op het in beeld brengen van de praktijk en van gedachten en op-
vattingen van betrokken partijen daarover. De bevindingen die uit ons onderzoek naar voren 
komen, kunnen in onze ogen een nuttige functie vervullen bij het verder ontwikkelen van het 
handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. Wij beseffen daarbij dat wij een belangrijk deel 
van de handhavingspraktijk in de gemeente Lingewaard niet volledig hebben belicht.  
 
Wij zijn graag bereid de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek nader 
toe te lichten.  
 
 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard, 
 
De secretaris,        De voorzitter, 
 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink         Drs. L.J.F. Dolmans 


