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beleidsplan handhaven openbare ruimte

Van de raadsleden
wordt gevraagd
Worden er extra
partijen uitgenodigd
voor de stadsronde
Fractiewoordvoerders

Mening te geven over de peilpunten

Genodigden
Samenvatting en
afspraken

n.v.t.
Ter bespreking lag voor in deze raadsronde de peiling
aangaande het handhavingsbeleid voorafgegaan door drie
eerdere stadsrondes. Verschillende meningen werden gegeven
waarbij de vraag om meer handhavers er uit sprong. In
algemeenheid was er sprake van een positieve instemming met
het geformuleerde beleid.D66 kondigt een motie aan om het
aantal handhavers uit te breiden. Het college zal
vervolgens met inachtneming van de meningen van de raad een
besluit nemen.

Toezeggingen

De burgemeester zegt de heer Krabbendam toe dat ondanks topprioritering
van het fietsparkeren dit niet zal leiden tot een wijziging van het huidige
beleid op dit punt.
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Het meerjarenbeleid handhaven openbare ruimte 2015-2019 is een
actualisatie van het beleidsplan Handhaving Fysieke leefomgeving 2009.
Voor wat betreft Handhaven openbare ruimte wordt de destijds ingezette
koers verder doorgezet. De belangrijkste toevoeging is dat er een algemeen
geldende naleefstrategie is opgezet, waarbij de nadruk nog meer komt te
liggen op het investeren in voorlichten en informeren met als doel het eigen
verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, ondernemers en bezoekers voor
het naleven van regels te vergroten. De invoering van de strategie betekent
ook dat de werkwijze van Handhaven openbare ruimte, hoewel altijd
aangepast aan de ernst van de situatie, eenduidiger wordt. Er wordt
geïnvesteerd in vertrouwen en het managen van verwachtingen richting
burger en ondernemer over wat wel kan en niet mag en hoe Handhaven
openbare ruimte zal optreden in geval van overtredingen. Het werken
volgens het principe van programmatisch handhaven wordt verder
doorgevoerd. Dit betekent dat handhaven openbare ruimte steeds meer
planmatig gaat werken en problemen minder incidenteel zal oppakken.

N.v.t.

De heren Jongen (D66), Krabbendam (GroenLinks), Hoen (MV),
Severijns (VVD), Erckens (SPM), Bonder (SP), en de dames
Meese (PVM) Ham (PVDA), Heijnen (CDA) en Nuyts (LPM).

