Oplegvel
Collegebesluit
Onderwerp

Portefeuille R. van Doorn
Auteur mw. mr. Ruitenberg Segall
Telefoon 5113304
E-mail: reruitenberg@haarlem.nl
WZ/DWT Reg.nr. 2011/127675
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 21 juni 2011

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in verband met de
Scheepvaart en havenverordening en Woonschepenverordening

DOEL: Besluiten
In verband met de Scheepvaart en havenverordening en de Woonschepenverordening is het
noodzakelijk dat het college toezichthouders aanwijst die belast zijn met de naleving van wet en
regelgeving op het water. Het college is daartoe niet alleen bevoegd maar ook verplicht.

B&W
1. het college besluit ambtenaren aan te wijzen met een toezichthoudende taak bij de Havendienst
als toezichthouder in de zin van de Woonschepenverordening en de scheepvaart en
havenverordening.
2. het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. het besluit zal bekend worden gemaakt in de stadskrant en via het internet.
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1. Inleiding
De Havenmeester, scheepvaartmeester en medewerkers handhaving houden
toezicht op het water. Op grond van de Scheepvaart en havenverordening en
Woonschepenverordening zijn deze personen belast met toezicht op naleving van
de openbare orde en veiligheid op het water, ter bescherming van het water en de
bescherming van de constructie van oevers en kunstwerken.
De aanwijzing is juridisch noodzakelijk omdat deze personen in juridische zin
formele bevoegdheden moeten hebben.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit ambtenaren aan te wijzen met een toezichthoudende
taak bij de Havendienst als toezichthouder in de zin van de
Woonschepenverordening en de scheepvaart en havenverordening.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. het besluit zal bekend worden gemaakt in de stadskrant en via het internet.
3. Beoogd resultaat
De betreffende ambtenaren als toezichthouder aanwijzen zodat deze op mogen
treden als toezichthouder en daarbij gebruik kunnen maken van de daaraan
verbonden wettelijke bevoegdheden.

4. Argumenten
Indien een medewerker gebruik maakt van zijn toezichthoudende bevoegdheden
dient hij als zodanig formeel door het college van burgemeester en wethouders te
zijn aangewezen.
De bevoegdheden waar het om gaat zijn grotendeels geregeld in:
 Scheepvaart en havenverordening
 Woonschepenverordening
 Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Het betreft bevoegdheden die nodig zijn voor de openbare orde en veiligheid
op het water, gebruik van het water, bescherming van het watermilieu, de
bescherming van het water en zijn oevers als essentieel onderdeel van het
stadsgezicht en het landschap.
Categorale aanwijzing
Toezichthouders kunnen zowel individueel als categoraal worden aangewezen. Wij
kiezen voor een categorale aanwijzing. Voordeel daarvan is dat wij bij personele
wijzigingen niet telkens individuele aanwijzingsbesluiten behoeven te nemen of in
te trekken. Een categorale aanwijzing is te beschouwen als een besluit van
algemene strekking (BAS).
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Functies in kwesties
Het betreft een aantal functies bij de Havendienst, te weten:
1. havenmeester;
2. scheepvaartmeester;
3. medewerker handhaving.
5. Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

6. Uitvoering:
 Besluitvorming door het college;
 Omdat wij kiezen voor een categorale aanwijzing zal het besluit conform
artikel 3:42 Awb worden bekend gemaakt;
7. Bijlagen
Concept begeleidende brief inhoudende kennisgeving toezichthouder.
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