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Onderwerp 

Rekenkameronderzoek ‘Handhaving op orde. Een onderzoek naar het handhavingsbeleid van 

de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering daarvan’ 

 

Voorgenomen besluit 

1. kennis nemen van het rapport 

2. de conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen. 

 

Advies raadscommissie 

[Advies] 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Inleiding 

Door de rekenkamercommissie is het rapport ‘Handhaving op orde. Een onderzoek naar het 

handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering daarvan’ 

opgesteld. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van 

de gemeente in de afgelopen drie jaar en de uitvoering daarvan. De doelstelling van dit 

onderzoek luidt:  

 

"De gemeenteraad inzicht bieden in de effectiviteit en doelmatigheid van het 

handhavingsbeleid en de verhouding tussen het huidige gemeentelijke beleid en de regionale 

ontwikkelingen ten aanzien van handhaving." 

 

Doelstelling 

De raad dient een oordeel uit te spreken over het rapport en de daarin gedane conclusies en 

aanbevelingen. Dit betreft de volgende aanbevelingen: 

 

Kaders en beleid 

1.  Handhaving meer beschouwen als een instrument voor het realiseren van inhoudelijke 

beleidsdoelen.  

 

College:  

Beschouw handhaving meer als een instrument voor het realiseren van inhoudelijke 

beleidsdoelen. Nu is handhaving beleidsmatig nog voornamelijk een op zichzelf staande 

gemeentelijke taak. Indien een beleidsterrein naleving van regels door burgers en 

bedrijven vereist, dient een handhavingsparagraaf geformuleerd te worden. In die 

paragraaf wordt ingegaan op het beoogde effect van handhaving bij de realisatie van 

beleidsdoelen.  

Bij beleidsvorming die gemeente-overschrijdend is moeten handhavingspartners 

(politie, waterschap, provincie) beter betrokken worden.  

 

Resultaat:  

Met het toevoegen van een handhavingsparagraaf in het betreffende inhoudelijke 

beleidsdocument wordt de verbinding tussen handhaving en de realisatie van 

beleidsdoelen transparanter.  

 

2. Versterk de strategische rol van de raad  

 

Raad:  

Verkrijg meer inzicht in het doorwerken van handhavingskaders door het strategisch 

handhavingsbeleidsplan vast te stellen (geen wettelijke verplichting).  

 

 



College:  

Betrek de raad meer bij het algemene handhavingskader van de gemeente 

Noordoostpolder.  

 

Resultaat:  

De afweging van risico’s en het systematisch en transparant neerleggen van keuzes in 

handhavingsdoelen is een belangrijke voorwaarde voor doeltreffend en doelmatig 

handhaven in de praktijk. Een inhoudelijk kader draagt bij aan het verbeteren van de 

doelmatigheid omdat bij handhavingtrajecten minder overleggen en 

terugkoppelingsmomenten nodig zijn. 

 

Monitoring en effecten 

3. Benut periodieke risicoanalyses en leg keuzes hieruit neer.  

 

College:  

Blijf risicoanalyses periodiek herhalen en bied de resultaten daarvan transparant voor 

aan de raad.  

 

Resultaat:  

De afweging van risico’s en het systematisch en transparant voorleggen van keuzes in 

handhavingsdoelen is een belangrijke voorwaarde voor doeltreffend en doelmatig 

handhaven in de praktijk. 

 

Ontwikkelingen 

4. Vul de rol van de gemeente als opdrachtgever richting RUD OFGV scherp in.  

 

College:  

Maak inzichtelijk welke kwaliteit van producten en competenties van medewerkers 

nodig zijn om de opdrachtgeverrol richting de RUD OFGV goed in te vullen.  

 

Resultaat:  

De vermindering van formatie van de gemeente kan goed worden ondervangen met 

eenduidige afspraken. Dit is belangrijk omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

handhaving onverkort bij de gemeente blijft. 

 

 

Voorgesteld besluit 

1. kennis nemen van het rapport 

2. de conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen. 

 

Argumenten 

Rekenkamerrapporten zijn er om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en 

het beleid en bestuur van de gemeente Noordoostpolder te helpen verbeteren. Dat vraagt van 

alle betrokkenen een kritische, onderzoekende en lerende houding.  

 

Planning/uitvoering 

In de commissievergadering van 1 oktober 2012 krijgt u gelegenheid de opstellers van het 

rapport vragen te stellen. Daarna kunt u in discussie met het college. Vervolgens dient u zich 

uit te spreken over de conclusies en aanbevelingen in de commissie- en/of de 

raadsvergadering. 

Voorgesteld wordt de conclusies te onderschrijven en de gedane aanbevelingen zoals deze in 

het raadsvoorstel staan beschreven en nader zijn gespecificeerd, over te nemen. 

 

Bijlagen 

Het rapport van de rekenkamercommissie ‘Handhaving op orde. Een onderzoek naar het 

handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering daarvan’. 

 

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen 

Steller : B. Duvivier, ambtelijk secretaris rekenkamercommissie 



 

 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelet op de inhoud van het rapport van de rekenkamercommissie ‘Handhaving op orde. Een 

onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering 

daarvan’, 

 

 

B E S L U I T: 

  

1. kennis te nemen van het rapport 

2. de conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te 

nemen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 oktober 2012. 

 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 

 

 


