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Onderwerp:  nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 

 

Gevraagd besluit: 

Vaststellen van de nota “Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018” 
 

Publiekssamenvatting 

Door de raad is in 2006 de nota "Meer (Dan) Handhaving", inhoudende het handhavingsbeleid 2006-2009, 

vastgesteld. Conform-het proces van de beleidscyclus dienen strategische nota's om de vier jaar te worden 

geactualiseerd. Op basis van de nota "Meer (Dan) Handhaving" is de nu voorliggende nota Strategisch 

Handhavingsbeleid 2015-2016 tot stand gekomen. De nota beschrijft de bestuurlijke uitgangspunten en 

beleidskeuzes over de handhaving van de regelgeving op het gebied van bouwen, brandpreventie, ruimtelijke 

ordening, milieu, openbare ruimte en bijzondere wetten. De nota richt zich op naleving van regels ter 

bevordering van de fysieke leefomgeving van de gemeente Den Helder. 

 

Inleiding 

Aanleiding voor de actualisering van het programmatisch handhavingsbeleid is enerzijds de gewenste 

verbreding van het algemene kader van de nota uit 2006 “Meer (dan) handhaving” naar de taakvelden uit de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke 

Verordening en anderzijds de gewenste actualisering. 

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht zijn per 1 januari 2013 de provincies belast met het (risico) toezicht 

op de taakuitvoering van de gemeenten.  Uit een in 2014 door de provincie Noord-Holland uitgevoerde  audit 

naar de mate waarin de gemeente Den Helder  voldoet aan de kwaliteitscriteria op het gebied van de Wabo 

heeft de provincie gesteld dat  naast de gewenste evaluatie van het handhavingsbeleid met name het 

component van de milieuhandhaving onvoldoende  uit de beschikbare gestelde beleidsstukken naar voren 

kwam. De nu voorliggende geactualiseerde nota “Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018” voorziet hierin. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gemeente Den Helder wil een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor haar burgers 

en bedrijven.  Dat willen wij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en te 

waarborgen. Belangrijke waarden hierbij zijn ‘schoon, heel en veilig’, waarbij een gewogen inzet van 
handhavingsmiddelen een belangrijke bijdrage levert. 

 

Kader 

Besluit omgevingsrecht 

In artikel 7.2 is opgenomen dat het bestuursorgaan het handhavingsbeleid vaststelt. 

 

Argumenten 

- De nota “Meer (Dan) Handhaving” inhoudende het handhavingsbeleid 2006-2009 is gemaakt in 2006 en 

voorziet niet in de beschrijving van alle  taakvelden van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

(Wabo) welke per 1.10.2010 van kracht is geworden; 

- Op basis van het proces van de beleidscyclus dienen strategische nota’s om de vier jaren te worden 
geëvalueerd en geactualiseerd. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk draagvlak is in deze niet nader onderzocht. Wel is de nota opgesteld in samenwerking met 

een afvaardiging van de raad (zevental raads- en commissieleden zijnde mw. Biersteker, mw. Kostelijk, mw. 

Timmer en de heren Wouters, Reenders, Baanstra en Koenen). 
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De nota betreft een actualisatie van de nota “Meer (Dan) Handhaving”. Er zijn geen belangrijke wijzigingen 

opgenomen ten aanzien van het in de voorgaande nota opgenomen handhavingsbeleid. Gelet hierop is de nota 

niet op basis van de Inspraakverordening ter inzage gelegd. 

De nota is referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Het betreft hier algemeen beleid, gelet hierop zijn aan deze nota geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

Persbericht: 

Nee. 

 

Realisatie 

Zodra de raad de nota heeft vastgesteld wordt deze bekendgemaakt en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 

 

 

Den Helder, 21 april 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


