uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

19.062396

inlichtingen bij
doorkiesnummer

Bestuurlijk Domein
Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming

De Raad
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Portefeuilleverdeling Handhaving

datum
bijlage(n)

-

1. Inleiding
Toezicht en Handhaving binnen de gemeente vindt op meerdere plekken en binnen meerdere domeinen
plaats. We kennen de geüniformeerde dienst, maar ook het sociaal domein, het leerlingenstelsel en de
publieke dienstverlening kennen vormen van toezicht en handhaving. Deze taken zijn onderdeel van
afzonderlijke wetten, waardoor ze zowel in uitvoering, maar ook in verantwoordelijkheid, zijn verdeeld
over de verschillende portefeuilles. Het is de wens van dit college om meer samenhang te brengen in het
beleid, en daarmee de uitvoering, van toezicht en handhaving binnen de gemeente.
Het specifiek toebedelen van handhavingsbeleid aan een andere portefeuille dan die van de
burgemeester is een verschil met voorgaande collegeperioden. Met deze brief informeren wij u over de
betreffende portefeuilleverdeling tussen burgemeester Bezuijen en wethouder Keus.
2. Kern informatie
In de kern gaat het om een splitsing handhavings-uitvoeringstaken (beperkt tot het openbaar gebied) dat
in de portefeuille van de burgemeester blijft en het integreren/afstemmen van handhavingsbeleid (tussen
de verschillende domeinen) in de portefeuille van de wethouder.
In de portefeuille van burgemeester Bezuijen:
Op grond van de gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde. De
daarbij gegeven bevoegdheden zijn voorbehouden aan de burgemeester. Besluitvorming vanuit deze
bevoegdheden dienen daarom te worden genomen door de burgemeester.
Naast deze handhaving van de openbare orde is de burgemeester in de APV, de Drank- en Horecawet
en de Wet op de Kansspelen aangewezen als het bevoegd gezag voor een aantal specifieke
vergunningen. Besluitvorming inhoudende vergunningverlening en handhaving van deze specifieke
regelingen zijn daarmee aan de burgemeester voorbehouden. Daarmee omvatten de taken van de
burgemeester:







Burgemeestersbevoegdheden;
Meerjaren-/strategienota’s Openbare Orde & Veiligheid en Inspectie &Handhaving;
Uitvoering jaarplannen en programma’s Openbare Orde & Veiligheid en Inspectie & Handhaving;
Veiligheidsoverleg, EVO (Extern Veiligheidsoverleg), driehoek;
Bestuurlijke boete (de verbeteringen zoals benoemd in IB 19 060);
APV.
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In de portefeuille van wethouder Keus:
Het handhavingsbeleid zoals bedoeld in de portefeuille van de wethouder, raakt meerdere domeinen. Dit
betekent dat het traject naar integraal of afgestemd beleid op toezicht en handhaving gezamenlijk, met
input van en via afstemming met de verschillende domeinen, wordt doorlopen. Daarmee bevatten de
taken van de wethouder:





Stappen naar een meer integraal of afgestemd beleid op toezicht en handhaving, binnen en tussen
de domeinen, onderzoeken en zetten;
Afstemming meerjaren-/strategienota’s diverse domeinen op grond van Inspectie & Handhaving;
De rol van toezicht in de implementatie van de omgevingswet (WABO).
Bewustwording op dit thema creëren.

N.B.: de verantwoordelijkheid voor operationele ligt in de portefeuille van de betreffende vakwethouder.
3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De portefeuille van wethouder Keus richt zich dus op het verbinden van toezicht en handhaving binnen
en tussen verschillende domeinen. Met ondersteuning van het kenniscentrum van de VNG (waar we als
gemeente een abonnement op hebben, hetgeen deze ondersteuning mogelijk maakt) zal hiervoor
worden gestart met een inventarisatie van de huidige stand van zaken en mogelijk te nemen stappen. De
inventarisatie ziet er als volgt uit:
 Inzichtelijk maken op welke manier de gemeente haar toezicht en handhavingstaken heeft
georganiseerd, wat al goed gaat en waar te leggen verbindingen zitten;
 Het adviseren ten aanzien van mogelijkheden om stappen te zetten richting integraal toezicht en
handhaving;
 Het ondersteunen van de gemeente bij het maken van keuzen en het opstellen een plan van
aanpak.
Op basis van deze inventarisatie van het beleid op toezicht en handhaving volgt er, indien nodig, voor de
zomer van 2020 een plan voor optimalisatie.
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