
 

 

Horn, 5 november 2014 
 
Geacht college van B en W, 
 
Deze brief is naar aanleiding van het verzoek van de portefeuillehouder in de Commissie Fysiek van 
28 oktober om de vragen die onze fractie heeft met betrekking tot het integraal toezicht- en 
handhavingsjaarverslag 2013 schriftelijk in te dienen. 
 

1. Waardoor is het aantal uren dat besteed is aan controles op de Drank- en Horecawet, 
waarvoor gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk zijn, zo laag? Op bladzijde 8 
staat dat er maar 30 uren zijn uitgevoerd. Op bladzijde 13 wordt een hoger aantal (120 uur) 
genoemd onder de noemer van projecten en nieuwe ontwikkelingen binnen het taakveld 
Beleid. Kunt u ons specifieker aangeven waar deze uren aan besteed zijn? 

2. Wat verklaard het zeer hoge aantal van 865 uur dat besteed is aan de Grote Kampweg 49 
Haelen op bladzijde 13? Kunt u ons specifieker aangeven waar deze uren aan besteed zijn? 
Zijn er in 2014 ook nog uren nodig voor deze kwestie? Zowel uitvoerend als beleidsmatig? 

3. Is er een vervanger aangesteld toen er sprake was van ziekte in de BOA-pool (bladzijde 8)? 
Zijn er mogelijkheden om langdurende ziektegevallen op te vangen? Zijn er regionale 
samenwerkingsverbanden in dit kader? Als die er zijn, waarom zijn die niet (volledig) gebruikt 
in 2013? Het aantal gerealiseerde uren ligt namelijk lager door de 735 ziekte uren. Is toezicht 
en handhaving is afhankelijk van ziekte in de BOA-pool? 

4. Waarom zijn er geen uren gerealiseerd voor het opstellen handhavingsbeleid 2014-2017 en 
de probleemcasussen terwijl er 300 en 50 uren benodigd waren? Is er geen concept-
handhavingsbeleid 2014-2017 voorbereid dat kan worden bijgeschaafd door Commissie en 
Raad? Is hier wel al mee gestart in 2014? Welke zaken vallen onder probleemcasussen? 

5. Er wordt gemeld in de rapportage 1e kwartaal Handhavingsuitvoeringsplan 2013 dat het 
inboeken van meldingen in SBA langer duurt dan verwacht voor vergunningverlening en 
toezicht en handhaving. Waardoor wordt dit veroorzaakt? Waar kunnen we deze gegevens 
terugvinden in het jaarverslag 2013? 

6. Wie of wat valt onder “inhuur derden” (bijv. bladzijde 7)? Hoe werkt het inhuren van 
derden? Moet dat worden aanbesteed? 

7. Waarom ligt de verantwoording m.b.t. toezicht milieu-inrichtingen bij het RUD en niet bij de 
gemeente? Wat valt onder deze milieu-inrichtingen? 

8. In welke 4 gevallen werd de bestuursdwang-procedure gebruikt (bladzijde 11)? Wat voor 
effect heeft dit gehad? 

9. Er wordt verwacht dat er 400 uren nodig zijn voor controles op de Drank- en Horecawet in 
2014 (HUP 2014, blz. 11). Zijn er in 2014 al controles uitgevoerd en hoeveel uur is hier al aan 
besteed? 

10. Niet alle meldingen zijn behandeld. Bij openbare ruimte zijn er bijvoorbeeld maar 500 van de 
675 behandeld. Waarom worden niet alle meldingen behandeld? Op basis waarvan wordt de 
prioritering gemaakt? Is dat de afwegingstabel voor meldingen? Worden alle personen die 
melding maken op de hoogte gebracht van de status van hun melding? Is de status van een 



melding digitaal te volgen? Zo nee, is dit wellicht een idee voor de toekomst? Zijn er ook nog 
andere gebieden waarvan niet alle meldingen zijn behandeld? 

11. Hoe werkt de afwegingstabel (scoretabel) voor meldingen op bladzijde 13 van het HUP 2014 
precies? De rangschikking van 0 tot 5 punten voor de 11 aspecten lijkt zeer open voor een 
subjectieve invulling van diegene die de melding behandeld. Wordt dit ook in het nieuwe 
beleid voor 2014-2017 gebruikt? 

12. Kan het zijn dat meldingen die op de afwegingstabel minder dan 15 punten scoren niet in 
behandeling worden genomen? Ook niet als er regelmatig dezelfde melding gemaakt wordt? 

13. Hoe wordt ingezet op een afname van het aantal meldingen en het bereiken van 100% 
naleefgedrag na het doorlopen van een handhavingstraject (HUP 2014, blz. 4)? Is het aantal 
meldingen in 2013 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren? 

 
Dan nog aparte vragen m.b.t. geluidsoverlast van de Postkoets in Horn: 

- Hoeveel meldingen aangaande geluidsoverlast zijn er bij u binnen gekomen in 2014 tot nu? 
Zijn de melders op de hoogte gesteld van de verdere afhandeling van de meldingen? 

- Zijn er n.a.v. deze meldingen controles uitgevoerd en wat waren de bevindingen? Zijn deze 
controles van te voren aangekondigd? Wat is de afweging geweest indien er besloten is geen 
controles uit te voeren? 

 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kaj Beurskens 
Raadslid D66 Leudal 
 


