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Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de besteding van:

1 € 50.000 (eenmalig) ten behoeve van een analyse en plan van aanpak voor de bestrijding van het
misbruik van vastgoed.

2 € 300.000,- ten behoeve van intensivering van de handhaving in 2010, primair door uitbreiding van
de handhavingscapaciteit op het terrein van afval.

3 De kosten van het besluit bedragen € 350.000. De kosten worden gedekt uit de leefbaarheid en
veiligheidsmiddelen, zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire.

4 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een
persbericht

5 Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een
advies heeft uitgebracht
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DOEL: Besluiten

De raad is bevoegd te besluiten over de middelen die via een decentralisatie uitkering in het
gemeentefonds zijn opgenomen.
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Onderwerp: Besteding middelen intensivering handhaving
Reg.nummer: 2009/210485

1. Inleiding
1 januari 2010 betekent het einde voor GSB III.
Inmiddels is in de septembercirculaire bekend geworden dat als vervolg op het
Grote Stedenbeleid van het Rijk, voor 2010 en 2011 middelen beschikbaar komen
voor de aanpak van overlast en verloedering. Een deel van die middelen is reeds
geoormerkt met het Actieprogramma Sociale Veiligheid dat dit voorjaar door de
raad is vastgesteld (opgenomen in de programmabegroting). Voor de overige
intensivering van de aanpak van overlast en verloedering is in 2010 nog
€ 816.453,00 beschikbaar.

De nota Integraal Handhavingsbeleid 2009-2013 (IHB) legt de focus op een aantal
inhoudelijke prioriteiten (leefbaarheid wijken, binnenstad, jeugd, evenementen en
criminele samenwerkingsverbaden). De werkzaamheden die noodzakelijk zijn om
deze prioriteiten aan te pakken worden in de programmabegroting inzichtelijk
gemaakt. Ten aanzien van een aantal prioriteiten is een extra impuls nodig.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de besteding van:
1 € 300.000,- ten behoeve van intensivering van de handhaving in 2010, primair

door uitbreiding van de handhavingscapaciteit op het terrein van afval.
2 € 50.000 (eenmalig) ten behoeve van een analyse en plan van aanpak voor de

bestrijding van het misbruik van vastgoed.

3. Beoogd resultaat
Tegengaan van de verloedering op straat door afval en een effectieve aanpak in de
bestrijding van criminele organisaties door minder vastgoed in handen van
criminele organisaties te hebben.

4. Argumenten
1 Beide prioriteiten staan in het door de raad vastgestelde IHB 2009-2013
2 Overlast woon- en leefomgeving heeft de derde plaats op de top 10 van

veiligheidsthema’s voor 2009-2011 van de VNG.
3 In de Omnibus 2008 van de gemeente Haarlem staat afval en vuil op straat

genoemd als het op een na grootste probleem in de wijken dat meer
aandacht moet krijgen.

4 Vastgoed wordt binnen verschillende landelijke onderzoeken en
beleidsnota’s als prioriteit benoemd bij bestuurlijke handhaving en aanpak
van criminaliteit. Enerzijds om (deels) illegale inkomsten in te investeren,
anderzijds kan vastgoed worden gebruikt als faciliteit voor criminaliteit (bv
illegale prostitutie).

Gelet op één van de prioriteiten uit het IHB, leefbaarheid wijken, is het voorstel om
voor 2010 eenmalig € 300.000,- te besteden aan intensivering van de handhaving op
afval. Bekend is dat veel afval juist in de vroege ochtenduren (verkeerd) aan de
straat wordt gezet. Juist in die uren vindt echter geen handhaving plaats omdat de
huidige handhavingscapaciteit inclusief bezetting van de eigen meldkamer van de
afdeling Handhaving Openbare Omgeving (HOO), daarop niet gebaseerd is. De
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afdeling HOO is verantwoordelijk voor de handhaving van gedrag in de openbare
ruimte, zoals parkeren, rijdend verkeer, APV-overtredingen, bij evenementen en
voor het toezicht op zorglocaties van De Brijder en het Leger des Heils. Onder de
handhaving valt ook de handhaving op afval. De huidige werktijden van HOO zijn
van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 24.00 en op zondag van 8.30 tot
17.00 uur. Steeds vaker wordt echter een beroep gedaan op handhaving buiten die
openingstijden. Verzoeken tot handhaving buiten die werktijden worden vooralsnog
afgewezen. De gedachtenvorming over de vraag of de werktijden structureel
kunnen worden uitgebreid is wel al gaande.

Ten aanzien van een tweede prioriteit, de intensivering van de bestuurlijke aanpak
van georganiseerde criminaliteit, is het voorstel om daar € 50.000 te gebruiken om
een analyse uit te laten voeren en een aanpak te ontwikkelen voor de bestrijding van
het misbruik van vastgoed. De laatste jaren wordt door opsporende en handhavende
instanties onderkend dat vastgoed een concreet aanknopingspunt is om zicht te
krijgen op georganiseerde criminaliteit. Vastgoed dient namelijk enerzijds om
verworven, (deels) illegale inkomsten te investeren, anderzijds kan vastgoed
gebruikt worden als faciliteit voor criminaliteit. Om die reden is vastgoed als
prioriteit benoemd bij bestuurlijke handhaving en aanpak van criminaliteit.

Zicht op (georganiseerde) criminaliteit binnen vastgoed is van belang omdat de
gemeente zich tot doel heeft gesteld de risico’s van criminele
samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken én daartegen streng op te treden1.
Op dit moment is er nog geen overzicht of analyse voorhanden waarin de
criminaliteit (en risico’s) binnen het Haarlemse vastgoed in beeld zijn gebracht.

5. Kanttekeningen
1 Deze middelen zijn in ieder geval beschikbaar voor 2010 en daarmee niet

structureel.
De uitbreiding houdt in dat handhaving op het gebied van afval niet pas om
9.00 uur start, maar al om 6.00 uur, dagelijks van maandag tot en met
zaterdag. Om dat de meldkamer HOO binnenkomende meldingen verwerkt
en als centrale opvang fungeert voor de handhavers op straat, zal ook de
bezetting van meldkamer daarop moeten worden aangepast. Ook de
meldkamer zal daarom om 6.00 uur starten.

2 Alhoewel de extra handhavingscapaciteit primair zal worden ingezet om
verloedering door afval tegen te gaan, is de werkwijze van handhaving
tegenwoordig integraal.

3. Hetzelfde geldt voor de meldkamer van HOO. Het spreekt voor zich dat als
de meldkamer in plaats van om 8.30 al om 6.00 uur begint, deze zich niet
beperkt tot werkzaamheden op het terrein van afval.

6. Bijlagen
geen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

1 Integraal handhavingsbeleid 2009-2013, gemeente Haarlem.
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. € 50.000 (eenmalig) ten behoeve van een analyse en plan van aanpak voor de
bestrijding van het misbruik van vastgoed;

2. € 300.000,- ten behoeve van intensivering van de handhaving in 2010, primair
door uitbreiding van de handhavingscapaciteit op het terrein van afval.

Gedaan in de vergadering van ….………

De griffier, De voorzitter,


