Collegebesluit

Onderwerp
Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo
Nummer
2021/594240
Portefeuillehouder
Wienen, J.
Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling
VTH
Auteur
Heusden-Verhoef, A.F. van
Telefoonnummer
023-5113770
Email
a.v.heusden@haarlem.nl
Kernboodschap
Het komt in de periode rondom de jaarwisseling voor dat er materialen worden
opgeslagen op privéterreinen voor het aansteken van vreugdevuren. Het laten
afvoeren van deze materialen (inclusief alle bijbehorende handelingen) behoort in
beginsel tot de bevoegdheid van de gemeente. Er is echter sprake van een grote
samenloop met de werkzaamheden van de politie. Bovendien is er tijdens de
nachtelijke uren geen gemeentelijke handhavingscapaciteit beschikbaar. Het is
daarom gewenst dat er in de periode rondom de jaarwisseling ook politiemensen
worden aangewezen als toezichthouder. Dit besluit voorziet hierin.
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Besluit College
d.d. 23 november 2021

Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders VTH en V&H (2017/534437), zoals
besloten in de collegevergadering van 9 januari 2018
Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo (2020/1229923), zoals
besloten in de collegevergadering van 23 december 2020
Besluit:
1. In aanvulling op het besluit van 9 januari 2018 en gelet op het bepaalde in
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mede de volgende
personen aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo: de Hulp Officier
van Justitie, de Operationeel Coördinator van de Politie en de Officier van
dienst van de Politie;
2. Dit besluit geldt jaarlijks in de periode vanaf 29 december tot en met 1 januari,
te beginnen met de periode vanaf 29 december 2021 tot en met 1 januari
2022.
de secretaris,
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1. Inleiding
Het komt in de periode rondom de jaarwisseling voor dat er materialen worden opgeslagen op
privéterreinen voor het aansteken van vreugdevuren. Het laten afvoeren van deze materialen
(inclusief alle bijbehorende handelingen) behoort in beginsel tot de bevoegdheid van de gemeente.
Er is echter sprake van een grote samenloop met de werkzaamheden van de politie. Bovendien is er
tijdens de nachtelijke uren geen gemeentelijke handhavingscapaciteit beschikbaar. Het is daarom
gewenst dat er in de periode rondom de jaarwisseling ook politiemensen worden aangewezen als
toezichthouder. Dit besluit voorziet hierin. Het besluit is een aanvulling op het besluit van 9
januari 2018. Dat houdt in dat de al aangewezen ambtenaren hun bevoegdheden behouden.
2. Besluitpunten college
Het college besluit
1. in aanvulling op het besluit van 9 januari 2018 en gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, mede de volgende ambtenaren aan te wijzen als toezichthouder belast met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo: de Hulp Officier van Justitie,
de Operationeel Coördinator van de Politie en de Officier van dienst van de Politie;
2. Dit besluit geldt jaarlijks in de periode vanaf 29 december tot en met 1 januari, te beginnen met
de periode vanaf 29 december 2021 tot en met 1 januari 2022.
3. Beoogd resultaat
Het optimaal kunnen gebruiken van de beschikbare bevoegdheden ten behoeve van een ordelijk
verloop van de jaarwisseling.
4. Argumenten
1. Een tijdelijke verruiming van het aanwijzingsbesluit is wenselijk om het aantal bevoegde
ambtenaren tijdelijk uit te breiden
In de afgelopen jaren is gebleken dat er rondom de jaarwisseling behoefte is aan een optimale inzet
van bevoegdheden, waaronder de bevoegdheden die op grond van de Wet algemene bepalingen
(Wabo) aan de gemeente zijn toegekend.
Op basis van de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht) wijst het college de ambtenaren aan die
belast zijn met het toezicht op de naleving van de Wabo. Op 9 januari 2018 heeft het college
medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving hiertoe aangewezen. Onder
normale omstandigheden is deze aanwijzing toereikend.
In de periode rondom de jaarwisseling is echter gewenst dat het aantal bevoegde ambtenaren wordt
uitgebreid. Dit aanwijzingsbesluit voorziet hierin.
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2. De afwikkeling van eventuele handhavingsprocedures vindt plaats door de gemeente
Een aantal politiefunctionarissen kan op basis van dit besluit namens de gemeente optreden. Het is
mogelijk dat er daarna nog acties noodzakelijk zijn, zoals het opleggen van dwangsommen, het
invorderen van kosten en eventuele juridische procedures. Deze werkzaamheden vinden plaats na 1
januari en zullen dan ook door de gemeente worden uitgevoerd. Dit valt binnen de reguliere
taken, zodat hiervoor geen apart besluit nodig is.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
Het tijdelijk uitbreiden van het aantal bevoegde toezichthouders heeft geen financiële
consequenties.
5. Risico’s en kanttekeningen
1. Het aanwijzingsbesluit wordt beperkt tot de periode rondom de jaarwisseling
Zoals vermeld is het uitsluitend rondom de jaarwisseling gewenst om het aantal bevoegde
ambtenaren uit te breiden. Dit besluit beperkt zich daarom tot deze periode. Het aanwijzingsbesluit
van 9 januari 2018 is voor het overige toereikend en sluit aan bij de reguliere taakverdeling tussen de
gemeente en de politie. Dit aanwijzingsbesluit wordt daarom beperkt tot de periode rondom de
jaarwisseling.
1. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een aangepast besluit nodig
Dit besluit is gebaseerd op de nu geldende regelgeving. Als de Omgevingswet in werking treedt, zal
de aanwijzing van de toezichthouders moeten worden vernieuwd, omdat dan de wettelijke grondslag
voor het besluit wijzigt. Op dat moment zal ook dit besluit worden aangepast naar de dan geldende
regelgeving.
Op basis van hetgeen nu bekend is, zullen de aanwijzingsbesluiten niet inhoudelijk wijzigen, maar
dient alleen de wettelijke grondslag te worden aangepast.
6. Uitvoering
Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch Gemeenteblad van Haarlem.
7. Bijlagen
Geen.
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