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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport Toezicht en Handhaving op Openbare Orde en
Veiligheid (OOV) willen wij u op de hoogte brengen over de informatievoorziening over toezicht,
handhaving en OOV voor het jaar 2021.
Inleiding
De Rekenkamer van Heerhugowaard heeft in opdracht van de gemeenteraad een DoeMeeonderzoek uitgevoerd naar Toezicht en handhaving op OOV. Het Rekenkamerrapport Toezicht
en Handhaving, met de aanbevelingen, is aangeboden aan de gemeenteraad. Naar aanleiding
van het Rekenkamerrapport heeft het college van burgemeester en wethouders (college van
B&W) aangegeven dat zij de gemeenteraad graag een voorstel doet over de
informatievoorziening voor het lopende jaar en met de nieuwe gemeenteraad Dijk en Waard in
gesprek te gaan over toekomstige gewenste informatievoorziening.
Kernboodschap
De rekenkamer heeft aan de gemeenteraad aanbevelingen gedaan over de
informatievoorziening over toezicht, handhaving en OOV. De rekenkamer maakt daarbij de
opmerking dat de aanbevelingen niet meer doorgevoerd kunnen worden voor de gemeente
Heerhugowaard, maar wel van belang zijn voor de gemeente Dijk en Waard. De fusie en de
daarbij behorende harmonisatie maakt dat het nieuwe college van B&W samen met de nieuwe
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gemeenteraad kan onderzoeken waar de behoeften en wensen omtrent de informatievoorziening
liggen en hoe hier uitvoering aangegeven kan worden. Het college van B&W wil wel dit jaar al
stappen zetten in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt op
het gebied van OOV al periodiek geïnformeerd over het veiligheidsbeeld door de politie en
jaarlijks worden politiecijfers verstrekt. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
deelt jaarlijks de VTH-jaarverslagen met de gemeenteraad. Als aanvulling daarop zal de
gemeenteraad dit jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken over de werkzaamheden
en de professionalisering van het boa-team.
Consequenties
Geen.
Communicatie
In het vierde kwartaal wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de
werkzaamheden en de professionalisering van het boa-team.
Vervolg
In het kader van het harmonisatietraject zal door het nieuwe college een voorstel gedaan worden
aan de nieuwe gemeenteraad over de informatievoorziening. Wij verzoeken u deze brief te
betrekken bij de bespreking van het Rekenkamerrapport Toezicht en Handhaving op OOV op 22
juni in de commissie Mens en Samenleving en 6 juli in de raadsvergadering.
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