
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De gemeente Haarlem staat voor veiligheid en wil tot de top vijf van veiligste 

steden in Nederland blijven behoren. Om deze positie te behouden is voortdurende 

aandacht voor veiligheid en leefbaarheid in de stad nodig. Deze ambitie is terug te 

vinden in diverse documenten: de Nota Integraal Veiligheidsbeleid, de 

Actieprogramma’s Veilige Binnenstad en Jeugd, de wijkcontracten en de jaarlijkse 

handhavingsprogramma’s. In deze beleidsplannen worden onder meer de bijdrage 

van toezicht en handhaving aan de realisatie van veiligheid en leefbaarheid in 

Haarlem verwoord. In deze nota wordt dieper ingegaan op de relevante 

ontwikkelingen, de te kiezen koers en worden de daaruit voortvloeiende toezicht en 

handhavingprioriteiten voor de komende vier jaar aan de Raad voorgelegd.  

 

Binnen toezicht en handhaving is het maken van keuzes onvermijdelijk. De 

capaciteit die Haarlem inzet op prioriteiten in handhaving staat in directe relatie met 

de beschikbare capaciteit voor reguliere handhaving. De meerwaarde van dit 

Integraal handhavingsbeleid 2009-2013 is om de juiste politiek-bestuurlijke 

prioriteiten te stellen zodat gericht inhoud kan worden gegeven aan de uitvoering en 

samenwerking met de partners.  

 

Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor het integraal handhavingbeleid 2009-2013 vast te 

stellen met inbegrip van de volgende prioriteiten: 

 Leefbaarheid wijken 

 Binnenstad 

 Jeugd 

 Evenementen 

 Criminele samenwerkingsverbanden 

2. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de geschetste scenario’s ten 

aanzien van een hoger ambitieniveau van een aantal onderwerpen, te weten: 

1. Annexatie van gemeentegrond 

2. Vergunningsvrij bouwen  

3. Licht bouwvergunningplichtig 

4. Inrichtingen in de categorie 1 en 2 bij de Wet milieubeheer 

5. Handhaving op bestemmingsplannen, strijdig gebruik en illegale bouw 

(wordt alleen aangepakt als er een melding/klacht komt en de 

prioriteitenladder is toegepast) 

a. Westelijk Tuinbouwgebied 
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b. Woningen / detailhandel Waarderpolder 

c. Waarderhaven 

d. Woonwagenlocaties 

6. Bestaande woningkwaliteit / illegale onderhuur, woonfraude 

3. Het college stelt de raad voor uit te gaan van scenario 1 (het huidige beleid). 

 

Beoogd resultaat 

De gemeente Haarlem staat voor veiligheid en wil tot de top vijf van veiligste 

steden in Nederland blijven behoren. 

 

Argumenten 

Het is noodzakelijk om in de handhaving keuzes te maken. Niet alleen omdat er 

binnen de handhaving beperkte capaciteit beschikbaar is, maar ook omdat het de 

eenduidigheid in het beleid vergroot en de handhaving niet afhankelijk laat zijn van 

de ‘waan van de dag’. Prioriteren betekent wel dat er op deze gekozen onderwerpen 

de drang bestaat om acties te ondernemen, omdat deze onderwerpen (in ieder geval 

voor de komende vier jaar) de grootste invloed hebben op de veiligheid en 

leefbaarheid in Haarlem en extra aandacht verdienen. De prioriteiten geven richting 

aan het handhavingsbeleid en bieden daardoor houvast voor de handhavers, de 

samenwerkende partners en de burgers. Bovendien vraagt de uitvoering van deze 

prioriteiten geen extra capaciteit. Het stellen van prioriteiten betekent niet dat er 

alleen op deze prioriteiten zal worden gehandhaafd. Naast de prioriteitsgebieden 

zijn er ook handhavingstaken, die tot de ‘reguliere werkzaamheden’ worden 

gerekend, een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlage en neemt een heel groot 

deel van de bestaande capaciteit in beslag. 

 

Kanttekeningen 

Binnen de reguliere werkzaamheden is er geen ruimte om met capaciteit te 

schuiven, er is echter wel sprake van een aantal onderwerpen waarop een hoger 

ambitieniveau toepasbaar is. Om de impact van dit ambitieniveau in capaciteit 

inzichtelijk te maken, zijn per onderwerp in bijlage 6 scenario’s geschetst die 

aangeven hoe het onderwerp nu wordt aangepakt én door het college voorgesteld 

(scenario 1) en hoe het onderwerp aangepakt zou kunnen worden en wat daar de 

(financiële) consequenties van zijn (scenario 2). Voor de uitvoering van scenario 2 

zijn in financiële en personele zin geen middelen beschikbaar in de begroting. 

 

Uitvoering 

Met vaststelling van deze nota, worden de prioriteiten voor de komende vier jaar 

vastgelegd. Via de reguliere P&C cyclus wordt de Raad geïnformeerd over de 

uitvoering en voortgang van de gekozen prioriteiten. In de programmabegroting 

2010 zullen de prioriteiten in doelstellingen zijn uitgewerkt. 

 

Bijlagen 

Het integraal handhavingsbeleid 2009-2013 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1.  De raad stelt het integraal handhavingbeleid 2009-2013 vast met inbegrip van 

de volgende prioriteiten: 

 Leefbaarheid wijken 

 Binnenstad 

 Jeugd 

 Evenementen 

 Criminele samenwerkingsverbanden 

 

2. De raad neemt kennis van de onderwerpen waarop een hoger ambitieniveau 

van toepassing is in de handhaving, te weten: 

1. Vergunningsvrij bouwen  

2. Licht bouwvergunningplichtig 

3. Inrichtingen in de categorie 1 en 2 bij de Wet milieubeheer 

4. Handhaving op bestemmingsplannen, strijdig gebruik en illegale bouw 

(wordt alleen aangepakt als er een melding/klacht komt en de 

prioriteitenladder is toegepast) 

a. Westelijk Tuinbouwgebied 

b. Woningen / detailhandel Waarderpolder 

c. Waarderhaven 

d. Woonwagenlocaties 

5. Bestaande woningkwaliteit / illegale onderhuur, woonfraude 

6. Annexatie van gemeentegrond 

 

3. Het college stelt de raad voor uit te gaan van scenario 1 (het huidige beleid). 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  

 


