Bijlage 1: Bestuurlijke wensen
College-uitvoeringsprogramma 2010-2014
Het College-uitvoeringsprogramma stelt: “handhaving van de regels op allerlei gebied krijgt meer
vorm. Daarbij geldt ook het motto: Minder regels, meer handhaven (van alles behalve de paarse
krokodil).” De voor het handhavingsbeleid relevante actiepunten uit het College-uitvoeringsprogramma
zijn in deze bijlage weergegeven.
Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving
•

Het ingezette beleid met betrekking tot het integrale toezicht op straat wordt voortgezet. De
gemeente heeft en houdt de regie in het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de
gehele stad.
Actiepunt: Voortzetting van het integrale toezicht op straat.
De gemeente blijft de verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de leefbaarheid en
de veiligheid in de stad.

•

De VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van met name bouw- en
woningtoezicht, worden deels regionaal georganiseerd in zogenaamde RUD’s (regionale
uitvoeringsdiensten). Enkhuizen heeft een positieve grondhouding om, op basis van efficiëntie
en effectiviteit en onder afweging van bestuurlijke invloed en kwaliteit voor de burger, meer
dan de verplichte taken regionaal uit te voeren. Handhaving van openbare orde en veiligheid
sluiten daar zo mogelijk bij aan.
Actiepunt: VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van bouwen woningtoezicht deels regionaal organiseren en nader onderzoek naar regionalisering van
meer dan de verplichte taken w.o. handhaving van openbare orde en veiligheid. Beoogd wordt
de handhavende taken zo optimaal mogelijk te organiseren. Regionaal (schaal WestFriesland) wordt een onderzoek gedaan naar het efficiënter en effectiever organiseren van de
zogenaamde basistaken en aanvullende VTH-taken welke op regionaalniveau uitgevoerd
kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vindt nadere besluitvorming
plaats, waarbij ook de financiële consequenties worden uitgewerkt. In het nog op te stellen
integraal handhavingsbeleidsplan worden onder meer de kaders voor handhaving vastgelegd
waarbij tevens prioriteiten bepaald zullen worden.

Openbare Ruimte en Beheer
•

Het tegengaan van oneigenlijk gebruik voor particuliere eigendommen in de openbare
buitenruimte (bootjes, campers ets) krijgt meer prioriteit.
Actiepunt: tegengaan van oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte door particulieren.
Door veel particulieren wordt de buitenruimte illegaal gebruikt waardoor er een rommelig
beeld ontstaat. Veelal kan hier tegen op worden getreden op basis van de APV.

•

Verrommeling van de openbare ruimte met onnodige (verkeers)borden wordt aangepakt.

Actiepunt: Het aanpakken van onnodige borden in de stad. Het huidige aantal verkeers-,
promotie- en verwijzingsborden leidt in sommige gevallen tot een rommelig beeld. Door
deregulering zal het aantal borden afnemen. Dit betekent onder andere dat de huidige
verkeersbesluiten moeten worden aangepast en overtollige borden moeten worden
verwijderd. Tevens dient hier aandacht aan te worden besteed bij reclame- en
evenementenaankondigingen.
Burgerinspraak en gemeentelijke dienstverlening
•

De gemeente is de burgers op een snelle en adequate manier van dienst.
Actiepunt: verbetering gemeentelijke dienstverlening.
De gemeente gaat door op de ingeslagen weg om de burgers op een adequate manier van
dienst van te zijn.

Programmabegroting 2012
Programma bestuurlijke organisatie
•

•

•

Visie en missie
o Het waarborgen van de juridische kwaliteit binnen de organisatie en instrumenten
aanleveren voor (voorbereiding van) een juiste besluitvorming. Analyseren van
juridische risico’s en zonodig afdekken er van.
o Dienstverlening met een hoofdletter D, waarbij een toegankelijke overheid voor de
burger gewaarborgd is en op een snelle en adequate manier de burgers van dienst
zijn.
Relevante ontwikkelingen
o Toepassen van pre-mediation bij juridische geschillen. Door een minder formele
benadering en meer klantgericht zal een bezwaarmaker zich eerder serieus genomen
voelen hetgeen leidt tot een grotere klanttevredenheid.
Actiepunten
o Een bijdrage leveren aan het tijdig nemen van besluiten.
o Structureel inzetten van (pre)-mediation.
o Leveren van hoogwaardige producten op basis van klantgerichtheid, zorgvuldigheid,
service en tijdigheid.

Programma Veiligheid
•

•

Visie en missie
o De ontwikkelingen en activiteiten op het terrein van veiligheid zijn complex en
veelvormig. De taken en verantwoordelijkheden van gemeentelijke en operationele
partners in veiligheid dienen duidelijk te worden vastgelegd; het verbeteren en
intensiveren van verrichtingen om onveiligheden structureel te voorkomen, maar ook
de daadwerkelijke repressie van onveiligheden, eist een efficiënte, vakkundige en
strategische benadering.
Relevante ontwikkelingen
o Er wordt de laatste jaren steeds meer verlangd van de gemeente als regisseur op het
gebied van de veiligheid, zowel van haar eigen burgers als van de regering. Een mooi

•

voorbeeld hiervan is de noodzaak om als gemeente zelf handhavingstaken op het
gebied van bijvoorbeeld parkeerovertredingen en ‘kleine’ ergernissen op zich te
nemen. De grootste ontwikkeling op het gebied van veiligheid is dat er steeds meer
taken bij de lokale overheden komen te liggen.
o Naast de regionale ontwikkelingen zal er een intensievere samenwerking komen met
de buurgemeenten. Er is een brandweer SED in oprichting. De beroepsgroep zal de
brandweertaken voor de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
gaan regelen.
Actiepunten
o Verrichten van controles op basis van het gemeentelijk handhavingsbeleid.
o Intensiveren en beleidsmatig uitwerken van de samenwerking tussen de brandweer
Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec. Regionalisering van specialistische
brandweertaken opzetten en uitbreiden.
o Afname van het aantal nodeloze alarmeringen van automatische
brandmeldinstallaties.
o Terugdringen van het aantal parkeerovertredingen en kleine ergernissen.

Programma verkeer en vervoer
•

Relevante ontwikkelingen
o Het inmiddels ingezette beleid ten aanzien van het parkeren zal merkbaar worden in
de stad. Ook zal het vrachtverkeer meer geweerd worden in de binnenstad van
Enkhuizen.

Programma Volksgezondheid en Milieu
•

•

Visie en missie
o Het zorgdragen voor een gezond, veilig en duurzaam leefklimaat door het laten
uitvoeren van de wettelijke milieutaken op het gebied van vergunningverlening,
handhaving, bodem, afval en geluid en het opstellen en uitvoeren van een
duurzaamheidbeleid.
Actiepunten
o Uitvoeren van het milieu-uitvoeringsprogramma.

Programma Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
•

•

Visie en missie
o Een evenwichtig en duurzaam kader geven voor de inrichting en het gebruik van de
ruimte waarbinnen de hoofdfuncties wonen, werken, voorzieningen en zorg,
recreëren, verkeer en vervoer, natuur en milieu hun plek vinden. Niet alleen de
ontwikkeling van een goede ruimtelijke kwaliteit, een goede woonkwaliteit en een
prettige woon- en leefomgeving zijn daarbij uitgangspunt, maar ook de bescherming
en instandhouding van de bestaande, waardevolle ruimtelijke structuren en het rijke
cultuurhistorische bezit van de stad.
Relevante ontwikkelingen
o Bij de inwerkingtreding van de Wabo is ook de lijst uitgebreid van bouwwerken die
vergunningsvrij zijn. Het effect van vergunningsvrij bouwen is voor Enkhuizen beperkt,
omdat de binnenstad van Enkhuizen is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht.

•

Opgemerkt zij dat de rijksoverheid overweegt ook sommige bouwwerken in het
rijksbeschermd stadsgezicht vergunningsvrij mogelijk te maken.
o Het instellen van (boven-) regionale omgevingsdiensten(RUD) is onderwerp van
nadere besluitvorming. In plaats van een van bovenaf opgelegde verplichting wordt
het instellen van een omgevingsdienst nu afhankelijk van het initiatief van gemeenten
zelf. Regionaal wordt onderzocht of en welke vergunningverlenings-, toezichts- en
handhavingstaken zich lenen voor regionale uitvoering. Ook in ontwikkeling zijn de
kwaliteitseisen voor de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken van de
gemeente.
Actiepunten
o Toezicht en handhaving.
o Terugdringen illegale bouw, gebruik en sloop.
o Notitie integrale handhaving.

Kadernota 2014
Bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij de vaststelling van dit integrale handhavingsbeleidsplan
is de volgende passage uit de Kadernota 2014 van belang.
“Om de handhaving in Enkhuizen op een hoger niveau te brengen, wordt de personele capaciteit op
voorhand met 1 formatieplaats uitgebreid. In 2014 kan compensatie worden gevonden binnen de
reguliere formatie door de vacaturestop als gevolg van de oprichting van de SED in 2015”.
“In 2015 wordt de reguliere formatie gevuld en kan niet meer worden gebruikt als dekking voor deze
uitbreiding. Bij de Kadernota 2015 zal worden bezien of de uitbreiding met 1 formatieplaats voldoende
is of dat de afweging moet worden gemaakt om nog een extra formatieplaats toe te voegen”.
Deze algemene lijn zullen we voor de komende periode strak bewaken. Immers alleen dan kan het
college en de ambtelijke organisatie verantwoording dragen voor een goede planning en het nakomen
van toezeggingen en uitvoering van het jaarlijks uitvoeringsprogramma.

