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Aanleiding/Toelichting:
Tijdens de informatiesessie Handhaven Openbare Ruimte op 14 december jl. werd de domeinvergadering AZ
bijgepraat over de ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van handhaven openbare ruimte. Daarbij is ook
geconstateerd dat deze ontwikkelingen vragen om een herijking en actualisatie van onze handhavingsaanpak.
Tevens werd afgesproken eens per kwartaal een inhoudelijke bijpraatsessie te houden over handhaven.
Op 8 februari 2022 vond de eerste bijeenkomst in dit kader plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf de burgemeester
een eerste doorkijk naar het op te stellen jaarplan 2022/2023 en de thema’s die de komende periode in het
bijzonder aandacht verdienen. Ook werd de domeinvergadering AZ kort meegenomen in de eerste stappen die
zijn gezet om de gestelde ambities waar te maken.
Aan de hand van beide besprekingen is nu het jaarplan 2022/2023 verder vormgegeven. Dit is aan de orde
geweest in de domeinvergadering van 17 mei jl.
In de sessie van juli 2022 wordt u bijgepraat over het deelonderwerp stand van zaken actieplan fietsparkeren via
een presentatie gegeven door de betrokken ambtenaren. Fietshandhaven is één van de instrumenten die worden
ingezet om de gestelde doelen uit het actieplan fietsparkeren te bereiken. Fietshandhaving maakt onderdeel uit
van een integrale totaalaanpak. Het is daarom lastig over handhaven te spreken zonder het beleid te benoemen
en of de gevolgen van de gemaakte keuzes uit te leggen, Omdat het beleidsmatige deel van fietsparkeren een
onderwerp is dat thuishoort in het Fysieke domein is gekozen voor een gecombineerde domeinvergadering van
Algemene Zaken en Fysiek. In de begeleidende brief is e.e.a. verder toegelicht. Er wordt geen nieuw beleid
voorgesteld, dat zou immers thuishoren in het fysieke domein en de voorbereiding van een raadsvoorstel vragen.
In de begrotingsvoorstellen later dit jaar, zal ook een financiële aanvraag zijn verwerkt voor zowel de
beleidsmatige kant (o.a. bijbouwen fietsenstallingen, #posifiets campagne en samenwerking partners) als voor de
kant voor de inzet fietshandhaving.
Er ligt geen raadsvoorstel voor en dus is er geen voorbereiding van besluitvorming aan de orde.

