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1. INLEIDING  
 
Op 13 juni 2005 heeft de gemeenteraad het handhavingbeleidsplan vastgesteld. Dit 
handhavingbeleidsplan is gerelateerd aan de missie, visie en doelstellingen van de gemeente 
Ridderkerk, meer geconcretiseerd door het uitgangspunt dat handhaving een bijdrage dient te 
leveren aan het realiseren van een “schoon, heel en veilig” Ridderkerk. 
 
Dit handhavingsjaarverslag ziet op het jaar 2008. Een deel van de werkzaamheden die op dit 
jaarverslag betrekking hebben zijn begonnen in 2007. Ook ontkomen we er niet aan om alvast 
vooruit te kijken naar 2009. 
 
Dit verslag wordt ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders 
en ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad. Een afschrift zal aangeboden worden aan 
de inspecteur VROM. 
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2. Het handhavingsbeleid 
 
 
2.1 Algemeen  
Handhaving is geen doel op zichzelf maar slechts één van de instrumenten (naast 
communicatie, voorlichting, regelgeving etc.) die de gemeente ter beschikking staat om haar 
beleidsdoelen te realiseren. 
 
Handhaving vindt op dit moment plaats in een setting waarin veel aandacht bestaat voor 
deregulering, bestrijding van bureaucratie, sociale samenhang en het dichten van de 
vermeende kloof tussen burger en bestuur onder meer door meer vertrouwen te geven aan de 
burger. Daardoor dreigt er in discussies een polarisatie te ontstaan tussen deze uitgangspunten 
en het genoemde handhavingsbeleid of, zo u wilt – aan de ene kant een dienstverlenende en 
faciliterende overheid en aan de andere kant een normenstellende en handhavende overheid.  
 
Het is in deze discussie niet van belang of er een winnaar uit komt. Het is wel van belang een 
goede balans te vinden tussen deze overheidsrollen. Het is immers ook in het belang van de 
burgers dat het goede handhavingsbeleid dat de gemeente nu heeft verdere implementatie 
krijgt. En daarnaast zal – net als bij andere beleidsvelden van de overheid – ook of juist in het 
kader van de handhaving blijvend moeten worden gezocht naar betere communicatie met 
burgers en vermindering van bureaucratie. 
 
 
2.2 Capaciteit 
De afdeling Handhaving telde eind 2008, 10 medewerkers (9,5 fte). Gedurende het jaar 2008 
is er echter een aantal vacatures geweest zodat de bezetting een groot deel van het jaar lager 
heeft gelegen. Om de continuïteit te garanderen is daarvoor externe expertise ingehuurd.  
 
Binnen de unit handhaving wordt continu aandacht besteed aan een meer wijkgerichte aanpak. 
De praktijk heeft tot op heden uitgewezen dat in de handhaving niet altijd kan worden 
gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Een belangrijke reden is dat de beschikbare personele 
bezetting niet gerelateerd is aan het aantal Ridderkerkse wijken. Handhaving blijft altijd 
maatwerk. Dit neemt niet weg dat zowel met de afdeling wijkbeheer als met de politie 
(buurtagenten) gezocht wordt naar een optimale inzet van de toezichthouders.  
 
 
2.3 Integrale Aanpak 
De term integrale handhaving is in het beleidsplan omschreven als volgt: “structureel 
gecoördineerde handhaving op alle beleidsvelden”.  
 
Integrale beleidsuitvoering:  
Uitgangspunt is dat op alle beleidsvelden van de gemeente, dus niet alleen wat betreft 
VROM-taken, gehandhaafd wordt en dat handhaving deel uitmaakt van de beleidscyclus. 
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Gesteld kan worden dat thans ten aanzien van nagenoeg alle beleidsvelden in meerdere of 
mindere mate in handhaving wordt voorzien. De feitelijke handhaving van de VROM-taken 
wordt uitgevoerd door de afdeling VVH (bouwregelgeving), DCMR (milieu) en VRR 
(Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voor de gebruiksvergunningen). In al deze gevallen 
vindt de bestuurlijke en juridische advisering en de bezwaar- en beroepsprocedures plaats 
door de afdeling VVH.  
 
Het toezicht in de openbare ruimte en de bijzondere wetgeving (APV, Drank-en Horecawet, 
etc.) wordt uitgeoefend door de toezichthouders (VVH) en de politie. De handhaving van de 
sociale wetgeving vindt in regionaal verband plaats door de sociale recherche. De afdeling 
SPO verzorgt de handhaving van de Leerplichtwet en recent zijn contacten gelegd met de 
GGD voor wat betreft het toezicht op de kinderopvang.  
 
De kwaliteit en de professionaliteit van de handhaving op de diverse terreinen en de mate 
waarin de handhaving deel uitmaakt van de beleidscyclus is op de diverse terreinen zeer 
verschillend. Als één van de oorzaken kan genoemd worden de leeftijd van het beleidsveld. 
Zo kan de handhaving van de bouwregelgeving al gedurende tientallen jaren als regulier werk 
worden aangemerkt terwijl de handhaving van de Wet op de Kinderopvang nog in de 
kinderschoenen staat. Nader onderzoek is nodig ter bepaling van de stadia waarin de 
beleidsvelden zich qua handhaving bevinden. 
 
Integrale afweging: 
Bedoeld wordt dat de verschillende handhavende taken binnen één beleidsplan bijeengebracht 
zijn. In het handhavingbeleidsplan 2005 is dat ook gebeurd en is voor alle taken dezelfde 
handhavingstrategie vastgesteld. Organisatorisch gezien is – vanwege het specifieke karakter 
– de handhaving van de Leerplichtwet en van de sociale wetgeving qua verantwoordelijkheid 
niet ondergebracht bij de afdeling VVH maar bij SPO. 
 
In het beleidsplan is ook aangegeven dat bij de aanpak van overtredingen een goede afweging 
moet worden gemaakt ten aanzien van de vraag of het bestuursrecht, het strafrecht, het 
privaatrecht of combinaties daarvan moet worden ingezet. Dit noemt men ook wel de 
horizontale integrale afweging. In de praktijk komen dit soort afwegingen onvoldoende voor. 
Er blijken nog teveel schotten te bestaan tussen de diverse instanties die binnen deze 
rechtskolommen opereren en/of bestaat er nog te weinig kennis over de wijze waarop deze 
instrumenten naast elkaar kunnen worden ingezet. 
 
Integrale uitvoering:  
Het gaat hier om het uitgangspunt dat de handhavingstaken worden gecoördineerd en 
gecombineerd (met andere handhavende instanties) worden uitgevoerd. In de verslagperiode 
is op dit punt aanzienlijke vooruitgang geboekt. Zo is er regulier overleg ingesteld met VRR, 
DCMR en de politie en worden er in het kader van de bouwregelgeving en de drank- en 
horecawetgeving gezamenlijke controles gehouden. 
 
 
2.4 Samenwerking 
Hierboven, onder integrale uitvoering, is al aangegeven dat er op het terrein van de 
samenwerking behoorlijke vooruitgang is geboekt.  De (bestuurlijke) handhavingstrategie 
zoals deze in het handhavingbeleidsplan is vastgesteld wordt inmiddels ook gehanteerd door 
de brandweer (VRR) en de DCMR. Regionale handhavingstrategieën die betrekking hebben 
op de samenwerking tussen gemeenten en politie zoals bijvoorbeeld die ten aanzien van de 
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aanpak van hennepteelt en de horecacontrole bevinden zich in Ridderkerk thans in het 
stadium van voorbereiding ten behoeve van bestuurlijke vaststelling. 
 
 
 
 
 
 
3. Voortgang handhaving 
 
Het spreekwoord zegt: ”een ongeluk komt zelden alleen”. Zo is het ook met handhaving vaak 
worden er meerdere strijdigheden geconstateerd.  
 
 
3.1 Integraal handhaven 
Inmiddels is diverse keren in ad hoc situaties geëxperimenteerd met integrale handhaving. Het 
systeem vertoont nog wel de nodige kinderziekten maar het is zeker de moeite waard om de 
integrale handhaving verder uit te gaan bouwen. In ieder geval kunnen al wel de integrale 
horeca-acties (met politie, brandweer, Voedsel- en Warenautoriteit etc.) onder regie van de 
gemeente als regulier worden bestempeld.  
 
De uitvoering van de brandveiligheidscontroles is gemandateerd aan de Veiligheidsregio 
Rotterdam Rijnmond (VRR). De regionaal commandant van de VRR district Rijnmond Zuid 
is bevoegd tot het aanschrijven van overtredingen op het gebied van gebruiksvergunningen en 
tot het aanschrijven van het treffen van voorzieningen met het oog op het voorkomen en 
beperken van brand en het voorkomen beperken van ongevallen bij brand in bouwwerken. Dit 
gebeurd in goede samenwerking met de bouwinspecteurs van het cluster Handhaving en 
Toezicht.  
 
Het Team Controle en Handhaving van de VRR heeft in een aparte ‘Rapportage 
Brandveiligheidscontroles Gemeente Ridderkerk 2008’ zijn bevindingen neergelegd. 
 
 
3.2 Integrale horeca acties  
In de verslagperiode zijn er drie integrale horeca-acties georganiseerd door de unit 
handhaving. Het is de bedoeling dat vier keer per jaar een horeca actie wordt georganiseerd 
door de gemeente. Voorheen lag het initiatief bij de politie (horecataken). Bij deze integrale 
acties zijn ondermeer betrokken: de vreemdelingenpolitie, de politie, de DCMR, 
Nutsbedrijven, de Brandweer, de Voedsel- en warenautoriteit.  
 
Deze horeca acties hebben concreet geleid tot vier aanschrijvingen door de gemeente, waarbij 
niet vergeten mag worden dat ook door de andere instanties handhavend wordt opgetreden. 
Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat het bij de meeste zaken niet komt tot een 
aanschrijving omdat de strijdigheden in een eerder stadium worden opgelost.  
 
 
3.3 Overige handhavingsacties 
Opvallend is dat bij veel handhavingsacties er meerdere overtredingen plaatsvinden. Daarbij 
moet gedacht worden aan overtredingen van de bouwvoorschriften en het bestemmingsplan, 
ook komt de combinatie van de horecaregelgeving met die van de bouwvoorschriften en soms 
ook nog de APV geregeld voor. Blijkbaar doet ook hier het adagium opgeld: “een ongeluk 
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komt nooit alleen”. In totaal zijn er 63 handhavingsacties opgestart waarvan de meeste ook in 
het betreffende jaar zijn afgehandeld. 
 
Een belangrijk punt van aandacht in 2008 en doorlopend 2009 zijn de automatische 
(brand)meldingen. Het gebruiksbesluit geeft aan wanneer een gebouw moet worden voorzien 
van een brandmeldinstallatie of een ontruimingalarminstallatie. In de praktijk blijkt het veel 
voor te komen dat er ten onrechte brandmeldingen door middel van deze installaties worden 
gedaan. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het stofferen van een ruimte waarbij 
door de werkzaamheden de alarminstallatie in werking treedt. Vanzelfsprekend is dit soort 
meldingen te voorkomen. Daarom worden de overtreders van deze meldingen aangeschreven. 
Dit is in 2008 negen keer gebeurd.  
 
Het terugdringen van dit soort meldingen is van groot belang omdat bij elke melding de 
brandweer uitrukt. Behalve dat dit soort meldingen – aanzienlijke en voorkombare - kosten 
met zich meebrengen is het een belasting voor de brandweerman/vrouw die zich vaak op 
vrijwillige basis inzet om de gemeenschap te dienen. Daarbij gaan deze loze meldingen ten 
koste van de veiligheid. 
 
 
3.4 Uitvoeringsknelpunten 
Problematiek toezichthouders 
Bij de start van de nieuwe afdeling bleek het noodzakelijk het functioneren van de 
toezichthouders door te lichten. Daarbij kwamen een aantal knelpunten naar voren, waaronder 
de aansturing van de toezichthouders en de interne- en externe samenwerking. In 2008 is het 
daarom helaas niet gelukt om met een volledige ploeg te werken. Inmiddels (2009) is de 
revitalisatie van het organisatieonderdeel in uitvoering. 

 
Onvoorziene handhavingzaken 
Het plannen en programmeren van de inzet voor de handhaving is per definitie problematisch. 
Hoewel bij de planning rekening wordt gehouden met “verrassingen” is het immers vooraf 
niet bekend op welke handhavingzaken men stuit bij de dagelijkse uitoefening van toezicht en 
controle. Daarbij worden regelmatig meldingen en verzoeken tot handhaving gedaan door 
burgers. Aangezien er een handhavingsplicht is zal elke melding serieus bekeken moeten 
worden voordat wordt besloten of er daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden. 
 
 
3.5 Gedogen 
Gedogen heeft een uitzonderlijk karakter. Soms kan een belangenafweging resulteren in de 
conclusie dat handhavend optreden achterwege moet blijven. Dit is in 2008 één keer gebeurd. 
De discussie spitste zich toe op de vraag of een bouwwerk bouwvergunningplichtig was. De 
uitkomst was dat dit waarschijnlijk wel het geval was maar dat het hier een zodanig geringe 
overschrijding was dat handhaven hier achterwege kon blijven. 
 
Bij veel zaken die worden aangedragen komt het niet tot een formele handhavingsactie. Door 
middel van overleg en uitleg van de betreffende regels worden zaken afgehandeld. Dit heeft 
als groot voordeel dat deze werkwijze door de betreffende burger als minder belastend wordt 
ervaren. Nadeel van deze meer informele manier van werken is dat dit niet meetbaar is. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een nieuw systeem van registreren waarbij dit voor de toekomst 
meer inzichtelijk en meetbaar wordt gemaakt. De verwachting is dat deze werkwijze eind van 
dit jaar wordt ingevoerd.   
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4 UITDAGINGEN 
 
Op het terrein van de handhaving en toezicht zijn er in 2009 de nodige uitdagingen. Een 
aantal daarvan zal hier worden uitgelicht. 
 
 
4.1 Hennepteelt 
Met de teelt en handel in hennep wordt in ons land veel geld verdiend. Dat is in Ridderkerk 
niet anders. Ook in onze gemeente blijkt een aantal wiettelers actief. De gemeente Rotterdam 
heeft hiertegen een effectief (bestuurlijk) instrumentarium ontwikkeld. Om hier ook in 
Ridderkerk gebruik van te maken is er een overeenkomst gesloten met de gemeente 
Rotterdam. Deze overeenkomst komt er kortgezegd op neer dat de acties tegen de illegale 
hennepteelt wordt gedaan onder auspiciën van de Dienst Stadstoezicht (DS+V) van de 
gemeente Rotterdam.  
 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. De Rotterdamse werkwijze heeft geleid tot het 
oprollen van zes kwekerijen in een periode van twee maanden. Hierbij blijkt dat in alle 
gevallen dat er sprake is van brandgevaarlijke situaties en het illegaal aftappen van stroom. 
Het blijkt dat de kwekerijen zich zowel in bedrijfspanden als in woningen bevinden. 
Overigens vinden alle bestuurlijke acties plaats onder de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid 
van de gemeente Ridderkerk. 
 
 
4.2 Toezicht 
De toezichthouders in Ridderkerk zijn allen Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). 
Dit betekent dat zij een gedegen opleiding hebben genoten en op vele fronten inzetbaar zijn. 
Er zijn vijf formatieplaatsen beschikbaar voor Toezicht. Het is in 2008 niet gelukt om deze 
ten volle te benutten. Reden hiervoor is dat één van de toezichthouders disfunctioneerde. De 
inzetbaarheid is in 2009 nijpender geworden door het vertrek van een andere toezichthouder. 
Door het teruglopen van de inzetbaarheid zijn we gedwongen om na te denken over de 
verbetering van de inzetbaarheid van de toezichthouders in de gemeente Ridderkerk.  
 
 
4.3 Branddoorslag 
Bij branden in Hoofddorp en Zaandam bleek dat veel oude woningen niet voldoen aan de eis 
van 20 minuten weerstand tegen brandoverslag of branddoorslag. Vanuit het ministerie van 
VROM is hiervoor bij de gemeenten aandacht gevraagd.  
 
Aangezien Ridderkerk haar inwoners een veilige woon-, leef- en werkomgeving wil bieden 
heeft Ridderkerk samen met de VRR en de andere gemeenten in BAR verband deze 
handschoen opgepakt. Op dit moment wordt geïnventariseerd om hoeveel gebouwen in onze 
gemeente het gaat. Naar verwachting gaat het om honderden woningen. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Het integraal handhaven geeft goede resultaten. Aan de hand van die resultaten moet het 
integraal handhaven verder worden ontwikkeld. Samenwerking met verschillende partners 
voorkomt dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. De overtreder weet waaraan hij toe is. 
Verder heeft het integraal werken een “uitstralende werking” naar andere overtreders. 
Nadeel van integraal werken is de tijdsinspanning die de afstemming met de andere partners 
vergt. 
 
Er worden op dit moment goede resultaten geboekt, de meeste handhavingsacties worden met 
een positief resultaat afgesloten.  
 
De verdere deregulering, nieuwe wetgeving zoals de WABO en andere ontwikkelingen die er 
aan komen maken dat er fundamenteel nagedacht dient te worden over de handhaving en 
toezicht in de toekomst. Dit betekent in ieder geval dat op termijn herijking van het 
Handhavingsbeleidsplan dient plaats te vinden. 
 
In 2009 zal er verder een aantal onderwerpen nadrukkelijk aandacht nodig hebben, waaronder 
de samenwerking in BAR-verband en het stroomlijnen van de werkprocessen. 


