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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Bevoegdheid college. De gemeenteraad is betrokken bij de totstandkoming van het plan en wordt
geïnformeerd over de resultaten
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Het handhavingsplan Dordrecht 2020-2022 is een verlengstuk van het beleidsplan Handhaving in
de stad uit 2015 en het Integraal Veiligheisplan 2019-22. Het is bedoeld om de taken en ureninzet
van handhaving voor de komende drie jaarte beschrijven.

In november 2019 is de gemeenteraad door middel van een presentatie in de commissie Bestuur
en Middelen geïnformeerd over de behaalde resultaten van Handhaving.

Daarnaast ging Handhaving in gesprek met de commissieleden over de maatschappeijke wensen
die leven en de prioriteitstelling voor de komende jaren. Deze manier van verantwoorden en
bijstellen wordt door de commissie als waardevol ervaren.
Wat is de te delen informatie?
De kernwaarden van Handhaving

•
•
•
•
•

Gastheerschap en focus op leefbaarheid
Bevoegd en bekwaam
Bekend zijn in de wijk
Felxibel en efficiënt
Regionaal werken

Surveillance in de wijken

• Zwerfafval en bijvuil bij containers
• Overlastgevende personen
• (agressieve) honden
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Evenementen
verkeer (regelen) en parkeren
voorwerpen op de openbare weg
winkeluitstallingen
Fietsen en fietsers
Openbare gebouwen
Standplaatsen voor woonwagens
Graffiti
Urgente zaken

W ij ko ve rstij g e nd

•
•
•
•

Drank & Horecawet
Ondermijning
Jaarwisseling
Handhaving parkeren in gereguleerde gebieden (fiscale handhaving).

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Het handhavingsplan is geen beleids- of uitvoeringsplan maar maar is bedoeld om de taken en de
ureninzet van Handhaving voor de komende drie jaar te beschrijven.

Om flexibiliteit in te bouwen in het handhavingsplan vindt eenmaal per jaar afstemming plaats met
het gemeentebestuur over priortering in de uitvoering en daarmee de de ureninzet van de
handhavers.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

reguliere budgetten Handhaving
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Beleidsplan Handhaving in de stad RIS dossier: 1432765
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Ris dossier 2329959
Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester

