Uitvoeringsplan Team TOR/HOR

Inleiding
Dit uitvoeringsplan betreft een nadere uitwerking van de Handhavingsnotitie TOR/HOR. In deze
handhavingsnotitie staan uitgebreid de taken en bevoegdheden van de toezichthouders en
handhavers (boa’s), beschreven. Daarnaast staan daarin ook de ontwikkelingen die we de
afgelopen jaren hebben doorgemaakt en de ontwikkelingen die op ons afkomen beschreven. De
handhavingsnotitie is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling VTH en team veiligheid.
Zij hebben aangegeven in de toekomst vaker een beroep te willen doen op de handhavers van
team TOR/HOR voor controles op het gebied van ondermijning en bij evenementen. Tevens is het
verzoek gedaan om structureel menskracht te kunnen inzetten voor het Maasland interventie team
(MIT).
In deze overleggen zijn er ook een aantal verbeterpunten opgehaald. Men wil graag gemakkelijker
en sneller handhavers op oproep beschikbaar hebben voor controles. Verder zien ze graag een
verbeterslag in de wijze van controleren en de verslaglegging
In dit uitvoeringsplan vindt u een nadere uitwerking hoe de uren per thema worden ingezet. Dit
uitvoeringsplan is afgestemd met de afdeling VTH en het VTH plan
Samenstelling team
Het team bestaat uit 18,83 FTE. Dit is als volgt verdeeld.


1 FTE Teamleider.



15 FTE handhaver openbare ruimte (BOA).



2,83 FTE toezichthouder openbare ruimte.

Kostenverdeling
De totaal beschikbare capaciteit productieve uren handhaving (BOA’s) bedraagt 21.000 uur op
jaarbasis.
De kostenverdeling vanuit de urenbegroting is als volgt:


20 % betaald parkeren.



10 % hondenwacht.



70% TOR/HOR.

De totaal beschikbare capaciteit productieve uren toezicht (Toezichthouders) bedraagt 3961 uur op
jaarbasis.
De kostenverdeling vanuit de urenbegroting is als volgt:


10 % parkeren



30 % hondenwacht



60% TOR/HOR

Samenwerking VTH
Controles in het kader van de Drank- en horecawet en bij evenementen vinden veelal plaats in
overleg en afstemming met de afdeling VTH en team veiligheid. Wij hebben daarin een
controlerende en signalerende taak. Onze bevindingen worden vastgelegd en door VTH wordt er
een eventueel bestuursrechtelijk handhavingstraject in gang gezet.
Urenmatrix
In onderstaande tabellen staat aangegeven hoeveel uren per thema worden aangegeven voor
handhaving openbare ruimte (tabel 1) en toezicht openbare ruimte (tabel 2).
Deze urenverdeling is deels tot stand gekomen vanuit de financiering vanuit het parkeerbedrijf en
de hondenwacht. Verder is hij gebaseerd op de behoefte vanuit de organisatie en het bestuur.
Ook de aard en de hoeveelheid van de klachten en meldingen vanuit de burgers hebben hierbij een
rol gespeeld.
Een groot deel van de taken wordt structureel in de reguliere surveillance meegenomen. Andere
taken zoals bijvoorbeeld vuurwerkoverlast zijn tijdgebonden en worden veelal projectmatig
opgepakt.

Tabel 1
Urenverdeling handhaving openbare ruimte op jaarbasis
Taken

Uren

Totaal 15 FTE x 1400 uur
Betaald parkeren
Overig parkeeroverlast
Controle honden
Overige overlast openbare ruimte
Onjuist aanbieden afval en zwerfafval
Jeugdoverlast
DHW controles
Vuurwerk
Onvoorzien/calamiteiten
Ondermijning/deelname MIT
Evenementen
Bezetting centrale post en planning
Overige verkeer

21.000
4200
4200
2100
3950
500
2000
300
350
500
200
800
880
1000

Tabel 2
Urenverdeling toezicht openbare ruimte op jaarbasis
Taken

Uren

Totaal 2,83 FTE
Bemanning centrale post
Toezicht honden
Parkeeroverlast
Fietsendiefstal
Evenementen
Calamiteiten
Onjuist aanbieden afval en zwerfafval
Overige overlast openbare ruimte

3961
1161
840
280
15
80
40
200
1365

