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Publiekssamenvatting 
De Rekenkamercommissie Schagen heeft onderzoek gedaan naar het toezicht- en 

handhavingsbeleid van de gemeente. De aanleiding voor het onderzoek is dat raadsleden en 

inwoners van Schagen, tijdens een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen, de voorkeur gaven 

aan een onderzoek naar dit onderwerp. Toezicht en handhaving is immers een gemeentelijke taak en 

de impact van handhaving voor inwoners en bedrijven kan groot zijn. 

 

 

Gevraagd besluit 
In het rapport naar het toezicht- en handhavingsbeleid binnen de gemeente staan onderstaande 

aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Schagen. De Rekenkamercommissie maakt daarbij 

onderscheid in aanbevelingen aan de raad en aan het college. Het advies is deze aanbevelingen 

over te nemen. 

 

Aanbevelingen aan de raad: 

 

1. Geef het college opdracht om met hoge prioriteit een plan te maken voor de ontwikkeling van 

toezicht en handhaving in het sociale domein, en daarbij de professionele werkwijze in het fysieke 

domein en openbare orde en veiligheid als uitgangspunt te nemen.  

 

2. Stuur met betrekking tot toezicht en handhaving in het fysieke domein en openbare orde en 

veiligheid meer op maatschappelijke doelen. Probeer daarmee meer zicht te krijgen op de 

veiligheid en leefbaarheid van de lokale samenleving. Daar is waar het immers om draait.  

Dit kan door het college te vragen de rapportages naar de raad niet zozeer te richten op het 

aantal controles en inspecties en het aantal geconstateerde tekortkomingen, maar in eerste 

instantie te richten op het aantal goed bevonden situaties in relatie tot de omvang.   

 

Aanbevelingen aan het college: 

1. Maak in opdracht van de raad met hoge prioriteit een plan voor de ontwikkeling van toezicht en 

handhaving in het sociale domein. Dat zal gezien de aard, omvang en complexiteit van het 

sociale domein waarschijnlijk een meerjarig plan of programma zijn:  

a. neem daarbij de professionele werkwijze in het fysieke domein en openbare orde en 

veiligheid als uitgangspunt;  

b. bezie tegelijkertijd de kansen voor een integrale aanpak met het fysieke domein en 

openbare orde en veiligheid; 

c. zet dit onderwerp op de regionale agenda en kijk of samenwerking met andere 

gemeenten hierbij mogelijk is;  

d. sluit aan op de discussie die de VNG over dit onderwerp heeft geïnitieerd;  

e. betrek interne en externe relevante actoren zoals toegangsloketten tot hulp- en zorg, 

uitkeringsverstrekkers, zorg- en hulpverleners, signaleerders et cetera.  

Aanbiedingsnota raad 
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2. Maak het proces, in het fysieke domein en openbare orde en veiligheid, van prioriteitstelling meer 

transparant en navolgbaar.   

a. Als eerste stap door dit proces vast te leggen en ieders rol in dat proces helder te maken: 

raad, college, ambtelijke organisatie, inwoners en bedrijven en partijen die mede 

namens de gemeente toezicht houden en handhaven.   

b. Als tweede stap bij de uitvoering van dat proces ieders bijdrage inzichtelijk te houden 

door zichtbaar te maken wat met de bijdragen en informatie van verschillende actoren is 

gedaan.   

                                                                    

3. Expliciteer hoe de gemeente handen en voeten geeft aan het stimuleren van de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Sluit dit aan op gemeentelijk beleid ten aanzien 

van burgerparticipatie en burgerinitiatieven, in het geval de gemeente hier al beleid op heeft 

ontwikkeld.  

 

4. Analyseer waar de informatiepositie van de gemeente nog onvoldoende is met betrekking tot de 

relevante partners waarmee de gemeente samenwerkt. Maak concrete afspraken met die 

samenwerkingspartners over de onderwerpen waarover de gemeente geïnformeerd wil worden, 

op welke wijze in welke vorm.  

 

5. Geef de ambtelijke organisatie de opdracht om een planningsmethodiek te ontwikkelen dat zicht 

geeft op de relatie tussen gewenste resultaten en benodigde personele capaciteit. In plaats van 

de aanwezige capaciteit als uitgangspunt te nemen voor de planning van het 

uitvoeringsprogramma. In het geval de personele capaciteit dan niet voldoende blijkt investeer 

dan in eerste instantie in slimme werkwijzen, ICT-middelen en flexibilisering van de capaciteit. 

 

 

Belang 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Schagen ingesteld om doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te 

onderzoeken. 

 

 

Centrale onderzoeksvraag 

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie Schagen de raad inzicht geven of er adequaat 

toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, 

of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald. Met aanbevelingen wil de Rekenkamercommissie 

Schagen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van toezicht en handhaving binnen de 

gemeente Schagen. 

 

Centrale vraag: 

In hoeverre is er gedurende de periode 2013 - mei 2019 adequaat toezicht- en handhavingsbeleid 

vastgesteld en werd dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd? 

 

 

Conclusies 

Naast de eerder genoemde aanbevelingen staan in het rapport de volgende conclusies: 

1. Toezicht en handhaving is voor het fysieke domein en openbare orde en veiligheid goed bestuurlijk 

geborgd, de uitvoering is adequaat georganiseerd en er is sprake van een integrale aanpak. Ook 

is het de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en dat blijft zich ook verder ontwikkelen. Er 

zijn nog wel onderwerpen waar ruimte is voor verdere verbetering.  

 

2. Toezicht en handhaving is voor het sociaal domein onvoldoende bestuurlijk geborgd en de 

uitvoering is nog basaal georganiseerd. Het is de afgelopen jaren ook onvoldoende ontwikkeld 

waardoor op korte termijn, zonder extra inspanningen en investeringen, geen substantiële 

verbetering valt te verwachten. Zonder verdere verbetering zal ook een integrale aanpak met 

het fysieke domein en openbare orde en veiligheid onvoldoende uit de verf komen.   
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

De ambtelijk secretaris,    De voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw M. Teijema    Mr. Dr. Drs. P.J.J. van der Kruit 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Rekenkameronderzoek naar “Toezicht en Handhaving”, deel I; 

- Deel II, Toezicht en Handhaving 


