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Onderwerp: Besteding middelen intensivering handhaving II
Reg.nummer: VVH/VHR 2009/210485

1. Inleiding
Bij de behandeling van de nota intensivering handhaving in de raadsvergadering
van 17 december 2009, is aan de hand van de ingetrokken motie besteding
middelen intensivering handhaving, gesproken over de extra inzet van middelen
voor handhaving. In de commissie Bestuur van 14 januari 2010 is, aan de hand van
een informatie memo over de extra inzet van middelen gesproken. De commissie
Bestuur kon zich vinden in de voorstellen vinden. Omdat het gaat om een besteding
van middelen uit de decentralisatie-uitkering veiligheid en leefbaarheid is formele
besluitvorming door de gemeenteraad nodig.

2. Voorstel aan de raad
1. Een bedrag van maximaal € 55.000 beschikbaar te stellen voor de aanpak van

illegale onderhuur in de particuliere sector;
2. Een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar te stellen voor de extra inzet

handhaving en aanpak jongerenoverlast (Jongerenwerk € 100.000 en
Handhavingsteam jongerenoverlast (€ 200.000).

3. Beoogd resultaat
In het Integraal Handhavingsbeleid (IHB) dat medio juni 2009 door uw raad is
vastgesteld zijn er enerzijds doelen en prioriteiten benoemd en anderzijds
activiteiten en verschillende scenario’s benoemd om die doelen ook daadwerkelijk
te bereiken. Het inzetten van eenmalig, incidenteel geld aan extra activiteitenmoet
leiden tot het versneld bereiken van deze door uw raad vastgestelde doelen.
Vandaar dat wat de in de motie voorgestelde extra inzet in de handhaving van
illegale bewoning in de Waarderpolder en van woonwagenlocaties in dit kader niet
opportuun is.
Ten eerste omdat voor handhaving op illegale bewoning in de Waarderpolder een
veel groter bedrag (ruim € 600.000) en meer tijd nodig is om een zichtbaar effect te
hebben. Alleen een structurele aanpak zal het gewenste effect zowel in de praktijk
als bij de juridische procedures voor de lange termijn kunnen bewerkstelligen.
Ten tweede geldt voor woonwagenlocaties dat hierbij een integrale aanpak, samen
met andere handhavende partners, wordt voorgestaan. Een hogere handhavingsinzet
van onze kant gaat niet automatisch gepaard met een hogere inzet van de andere
handhavende partners. Dat betekent dat een ad hoc actie van de gemeente op dit
onderwerp naar verwachting slechts beperkt effect zal hebben.
Het derde genoemde onderwerp in de motie, te weten de aanpak illegale onderhuur
in de particuliere sector, is een belangrijk onderwerp waarbij ook met incidenteel
geld, en dus extra inzet, de vastgestelde doelen eerder te bereiken zijn. Immers,
incidentele zaken geven tot nu toe aan, dat hiermee duidelijk wordt gewerkt aan het
bereiken van de door uw raad vastgestelde doelen, namelijk het voorkomen van
verloedering en het verbeteren van de leefomgeving.

Nu uw raad zich op het standpunt stelt dat de decentralisatie-uitkering 2010 zoveel
mogelijk besteed moet worden in het kader van overlast en verloedering wordt een
aantal voorstellen ter besteding hiervan gedaan. Deze passen binnen de prioriteiten
zoals gesteld in het IHB alsmede in de aanpak van overlast en verloedering.
Bovendien zijn de maatregelen snel toepasbaar en zichtbaar voor de burger in
Haarlem.
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1. Een intensievere aanpak van jeugdoverlast op bepaalde locaties, zoals in
Schalkwijk. Te denken valt aan tijdelijke extra inzet van jongerenwerk op
specifieke plekken. In het rapport van Jaap Noorda, over het aanbod van oa
jongerenwerk in Haarlem, wordt het belang van extra inzet van jongerenwerk ter
voorkoming van jongerenoverlast onderstreept. Daarnaast is het ook een belangrijk
aspect van de groepsaanpak zoals dit in Haarlem wordt uitgevoerd. Positieve
stimulansen en goede voorzieningen dragen bij aan het voorkomen van overlast en
verkleinen daarmee de omvang van het handhavingvraagstuk. Met deze incidentele
impuls wordt ook gekeken of en op welke wijze het jongerenwerk op bepaalde
locaties in Haarlem effectiever kan worden ingezet.

2. Eind 2009 is door de afdeling HOO ‘project buurtfoto’ georganiseerd, voorloper
van een ‘overlastmonitorsysteem’ dat momenteel gemeentebreed wordt ontwikkeld.
In de buurtfoto is kort gezegd geïnventariseerd welke van de 41 buurten in de
gemeente Haarlem reguliere handhavingaandacht vergen en welke buurten op
welke onderwerpen verhoogde aandacht nodig hebben, naast natuurlijk de extra
handhavingaandacht die in het kader van de wijkcontractwijken wordt gevraagd en
ingezet. In dit kader is, en daarin is aansluiting te vinden bij 1, behoefte ontstaan
aan een variabel inzetbaar team vooral gericht op jongerenoverlast, voor die buurten
waar extra inzet nodig is en wat daarnaast snel en mobiel kan optreden. Het
voornemen is hiervoor een team samen te stellen bestaande uit vier personen die als
één team buurtgericht zullen handhaven.

4. Financiële paragraaf

Bovenstaande ziet er in een financieel overzicht als volgt uit:

Decentralisatie-uitkering: Leefbaarheid en
Veiligheid

2010 2011

Beschikbaar (incidenteel) 1.600.000 1.100.000
Bestemd:
Actieprogramma Sociale Veiligheid (vastgesteld) 850.000
Extra inzet handhaving (vastgesteld)
 BIBOB
 Afval

50.000
300.000

Aanpak illegale onderhuur in de particuliere sector 55.000
Extra inzet handhaving en aanpak jongerenoverlast
 Jongerenwerk
 Handhavingsteam jongerenoverlast

100.000
200.000

totaal 705.000
In algemene middelen 45.000 1.100.000

5. Aanvullende opmerkingen
Voor de Kadernota 2011 kunt u een voorstel verwachten voor de invulling van de
1,1 miljoen euro voor 2011. Het gaat ook dan om incidenteel geld voor Veiligheid
en Leefbaarheid. Het ligt voor de hand om het actieprogramma Sociale Veiligheid
2011 hier uit te dekken plus een aantal handhavingsprioriteiten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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6. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. Een bedrag van maximaal € 55.000 beschikbaar te stellen voor de aanpak van

illegale onderhuur in de particuliere sector;
2. Een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar te stellen voor de extra inzet

handhaving en aanpak jongerenoverlast (Jongerenwerk € 100.000 en
Handhavingsteam jongerenoverlast (€ 200.000).

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


