Van: Joseph Toonen <joseph.toonen.47@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 13:33
Aan: Jong, Marijke de <marijke.de.jong@stichtsevecht.nl>
CC: M. van Dijk <maarten.van.dijk@hetnet.nl>; Els Swerts <e.m.swerts@gmail.com>; Douwe van der
Wal <dvdw01@gmail.com>; Pleun van der Kooij <pleun.pvda@gmail.com>; Sophia Jeddaoui
<sophiajedd@me.com>; 'Pim Bout' <pimbout@ziggo.nl>
Onderwerp: Re: Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2018
Hallo Marijke,

Graag voldoe ik aan je verzoek.
In de commissievergadering Fysiek Domein heb ik gemeld dat wij, de PvdA, een aantal vragen en
opmerkingen hebben over het HUP 2018.
Als mij toen om een toelichting was gevraagd, had ik min of meer het volgende opgemerkt.
Wij willen in een openbare commissievergadering o.a. stilstaan bij
- de prioritering van de inzet van de handhavingscapaciteit in 2018, mede op basis van de monitor
leefbaarheid en veiligheid;
- de zichtbaarheid van de handhavers;
- onze wens om vroegtijdig betrokken te worden bij de prioritering voor 2019, gelet op de extra
middelen voor veiligheid (300.000 euro vanaf 2019) én onze wens om het actieplan HUP al n het
najaar te bespreken ipv in het voorjaar van het lopende jaar.
Verder nog wat onderwerpen waar wij aandacht voor willen vragen in die openbare
commissievergadering:
- in 2017 is minder tijd besteed aan de ambtshalve handhaving; toelichting?
- aangegeven werd dat in 2018 de aandacht van vergunningverlening zal verschuiven naar
ambtshalve handhaving; vraag: in welke mate en welke concrete maatregelen gaan er genomen
worden om een en ander te bewerkstelligen;
- we willen, in de openbaarheid, verwijzen naar een interview in de VAR van 12-4 jl waarin Jeroen
Willem Klomps aangeeft / toegeeft dat er een behoorlijke spanning is tussen enerzijds het streven om
de ambtelijke organisatie zo klein mogelijk te houden en anderzijds de verwachtingen dat alle taken
op het hoogste kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Wij willen in de openbaarheid uitspreken, nav dit
artikel, dat blijkbaar ook de VVD inziet dat het streven naar een 'compacte overheid' haar grenzen
kent, enz enz enz;
- wij willen in de openbaarheid opmerkingen maken over het evenementenbeleid nav van de
M'2000/PvdA-bijeenkomst over vrijwilligersbeleid op 14 maart.
Groet mede namens Maarten van Dijk,
Joseph Toonen

