
Organisatie & uitvoering
De capaciteit voor uitvoering van toezicht en handhaving op OOV 
staat deze tijd extra onder druk. Dat komt voor een belangrijk deel 
door de coronacrisis en de extra inzet die vanuit gemeenten nodig 
is. Ook de gedeeltelijke verschuiving van het OOV-takenpakket van 
politie naar gemeente draagt hier aan bij. 

  Sociaal handhaven..
Een kenmerk van de handhavingsaanpak van de gemeente Bronck-
horst ten opzichte van andere gemeenten, is het zogeheten ‘sociaal’ 
handhaven. Er is wel een kanttekening: sociaal handhaven is alleen 
effectief mits dit plaatsvindt op basis van heldere, eenduidige pro-
cessen en een adequate verslaglegging.
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Op het gebied van bevoegdheden bestaat er tussen politie 

en gemeente een veranderende verhouding. In de loop der 

jaren zijn steeds meer bevoegdheden op het gebied van OOV 

naar de gemeente, en specifiek de burgemeester, verschoven. 

Dat maakt het belang van een goede 

onderlinge afstemming bij onderwerpen als 

drugscriminaliteit en woonoverlast extra 

groot.

DoeMee onderzoek
Toezicht en handhaving op de openbare orde en veiligheid
De rekenkamercommissie van Bronckhorst heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van 
Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV). De vraag die centraal stond, was welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV 
is vastgesteld en of dat beleid doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Dat onderzochten we langs de lijnen beleid, organisatie en 
uitvoering, en sturing door de raad.

Beleid

De gemeente Bronckhorst kent een actueel en compleet beleidskader op 
het gebied van Toezicht en Handhaving op OOV, met kadernota’s en jaar-
lijkse uitvoeringsprogramma’s. Wel zijn de domeinen veiligheid enerzijds 
en toezicht en handhaving anderzijds op papier grotendeels van elkaar 
gescheiden. Op sommige gebieden missen dan ook eenduidige doelstel-
lingen, prioriteiten en bijbehorende maatregelen.

Sturing door de raad

De gemeenteraad wordt structureel geïnformeerd over Toezicht en Hand-
having op OOV door het college, via onder meer jaarverslagen en infor-
matiesessies. De raad zelf richt zich minder op de kaders, maar vooral op 
de actuele casuïstiek. Uitzonderingen daarop vormen enkele moties over 
een lachgasverbod en de principes van handhaving.

Aanbevelingen 

• Vorm een politieke visie op veiligheid 

• Bepaal overstijgende rode draden in de aanpak 

• Benader als raad Toezicht en Handhaving op OOV proactief met 

aandacht voor lange termijn

• Draag zorg voor een duidelijke koppeling tussen de domeinen 
Veiligheid en Toezicht en Handhaving 

• Bewaak de randvoorwaarden voor de uitvoering van sociaal 
handhaven 

• Zorg voor meetbare doelstellingen

• Geef de raad een actieve rol bij kaderstelling en prioritering

• Wees alert op het takenpakket van de boa’s
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