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Voorstel / besluit:
1. tot het overnemen van de aanbeveling aan te geven welke informatiebehoefte de raad heeft
en daarover het gesprek aan te gaan met het college;
2. het rekenkamerrapport met dit besluit te delen met de gemeenteraad van Langedijk.
Inleiding
In de raadsworkshop met de rekenkamer begin 2020 heeft de raad aangegeven dat er behoefte is aan
meer grip op toezicht en handhaving van OOV (Openbare Orde en Veiligheid). De raad wil graag een
beter beeld krijgen van het veiligheidsbeeld binnen de gemeente en de ontwikkelingen die hieraan
bijgedragen hebben.
De rekenkamer heeft de vraag van de raad opgepakt. De uitkomst daarvan is weergegeven in het
onderliggende rekenkamerrapport. De daarin verwoorde conclusies laten zien welke ontwikkelingen
de gemeente heeft ingezet op het gebied van OOV en geven inzicht in de stand van zaken. Het is nu
aan de gemeenteraad om aan te geven of en tot welke vervolgstappen de aanbevelingen leiden.
Beoogd effect
De gemeenteraad is in staat zijn controleren en kaderstellende rol op het gebied van OOV goed in te
vullen door zelf een goede informatiepositie in te nemen, door expliciet te maken aan welk type
informatie de raad behoefte heeft en met welke frequentie men informatie wil ontvangen.
Argumenten
De rekenkamer heeft voor de raad de volgende aanbeveling:
Geef aan welke stukken u wilt ontvangen en waar deze stukken aan moeten voldoen.
Door:
a. richting college te benoemen waar de behoefte van de raad ligt t.a.v. VTH-jaarverslagen en
uitvoeringsprogramma’s. (VTH = Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
b. de raad te laten informeren over de uitvoering van de verbeterplannen.
c. afspraken te maken over de informele informatievoorziening.
Kanttekeningen
Het college van burgemeester en wethouders is door de rekenkamer gevraagd een bestuurlijke
reactie op het concept-rekenkamerrapport te geven. Het college geeft als reactie ten aanzien van de
aanbevelingen aan de raad aan dat zij van het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad
blijvend werk maakt. Zo zal dit jaar een stand van zaken worden gegeven over de werkzaamheden en
de professionalisering van het boa-team.
De VTH-jaarverslagen en uitvoeringsprogramma’s zullen in het kader van de bestuurlijke fusie
opnieuw worden opgesteld en wordt rekening gehouden met de aanbevelingen die in het
rekenkamerrapport voor het college zijn meegegeven.

2

Richting gemeenteraad geeft het college aan graag een voorstel te doen over hoe zij de
informatievoorziening aan de raad verder kunnen verbeteren en nodigen uit voor een gesprek
daarover.
De genoemde aanbeveling met aandachtspunten zullen niet meer in de gemeente Heerhugowaard
doorgevoerd kunnen worden. Ook voor de gemeenteraad van de toekomstige gemeente Dijk en
Waard is het van belang aan te geven wat de informatiebehoefte precies is. Voorgesteld wordt
daarom om het door u te nemen besluit samen met het rekenkamerrapport ook in handen te stellen
van de gemeenteraad van Langedijk, zodat e.e.a. (voor zover dat nog niet gebeurt) onderdeel wordt
van het harmonisatietraject.
Financiële gevolgen
Geen.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
Actieve informatie in de media is niet nodig.
Uitvoering
Vanuit de griffie zullen de beslispunten 1 en 2 qua organisatie opgepakt en uitgevoerd worden.
Monitoring/Evaluatie
Aan de raad van Dijk en Waard wordt meegegeven de aangegeven beoogde effecten in het jaar 2024
te evalueren.
Bijlagenr.
Bij2108727

Titel/Onderwerp
Rekenkamerrapport Toezicht en handhaving

de wnd. griffier,

de voorzitter van de auditcommissie,

Advies Auditcommissie d.d. 25 mei 2021
RB2021056 Rekenkamerrapport Toezicht en handhaving :
Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de raad meer eisen mag stellen aan de (te) ontvangen
informatie (kaderstellend), zodat er beter gecontroleerd kan worden. Momenteel wordt de raad weinig
actief geïnformeerd over de stand van zaken rondom Toezicht en Handhaving op openbare orde en
veiligheid (OOV), is er onvoldoende zicht op de inzet van het instrumentarium en hoe doelen (al dan
niet) worden behaald.
De auditcommissie adviseert:
- De raad, om het rapport te lezen en kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen;
- De nieuwe raad, om aan de slag te gaan met de conclusies en aanbevelingen en om ervoor te
zorgen dat de actieve informatievoorziening over Toezicht en Handhaving weer een plek
krijgt.
Aandachtspunt wat betreft de auditcommissie: de doelen die op het gebied van OOV worden gesteld.
Doelstellingen zijn beperkt concreet en meetbaar. De doelstellingen en prioriteiten kunnen vollediger
worden weergegeven, zodat er concreter op de praktijk kan worden teruggekoppeld: Het is wenselijk
om inzicht te hebben in hoe bepaalde prestaties al dan niet zijn behaald.
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Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter d.d. 29 april 2021 over hoe
om te gaan met de aanbeveling uit het Rekenkamerrapport Toezicht en handhaving;
gelet op het advies van de Auditcommissie 25 mei 2021;
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;
besluit:
1. tot het overnemen van de aanbeveling aan te geven welke informatiebehoefte de raad
heeft en daarover het gesprek aan te gaan met het college;
2. het rekenkamerrapport met dit besluit te delen met de gemeenteraad van Langedijk.
Heerhugowaard, 6 juli 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

