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1 De aanleiding voor het onderzoek 

In de compacte stad Maastricht zitten de functies wonen, bedrijvigheid en uitgaan dicht op elkaar. Tel 

daarbij op het grote aantal manifestaties en bezoekers, dan is het duidelijk dat dit vraagt om normstelling, 

regulering en naleving van die normstelling, ook op het gebied van de openbare ruimte. Gemeentelijke 

beleidsdoelen op het terrein van handhaving  hebben één omvattend doel: het leefbaar houden van de stad 

in de zin van schoon, heel en veilig. Handhaving is gericht op het beïnvloeden van het naleefgedrag door 

bedrijven en burgers en is daarmee één van de belangrijkste instrumenten die de gemeente Maastricht inzet 

om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Met de uitvoeringstaak van de handhaving (dus niet de 

beleidsvorming) zijn binnen de gemeente Maastricht ca. 100 fte belast; de totale kosten bedragen ca. € 7 

miljoen per jaar. 

Wel of geen handhaving van de normstelling heeft een grote invloed op de leefbaarheid in de stad en het 

gezag van de gemeente. Normstelling en handhaving gaan, als het goed is, hand in hand. Normen zonder 

handhaving vervagen, handhaving zonder norm leidt tot willekeur. Daarom zullen zowel de norm- of 

kaderstelling als de handhaving van die normstelling in dit onderzoek aan de orde komen.  

Een op zich klein incident in de stad met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de zomer van 

20121 heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de handhavingspraktijk een gevoelig en lastig onderwerp kan 

zijn, niet alleen in de publiciteit, maar ook in de raad.  

Gegeven het belang voor de stad en de financiële omvang van de ingezette middelen voor handhaving, 

dienen de gemeentelijke handhavingsinspanningen ook doeltreffend en doelmatig te worden uitgevoerd. 

Daarmee is tevens een belangrijke onderzoeksdoelstelling genoemd: het onderzoek richt zich op de 

doelmatigheid en vooral de doeltreffendheid van het handhavingsbeleid van de gemeente Maastricht.  

 

Handhaving in vogelvlucht  

De handhaving van regels voor de fysieke ruimte betekent in de praktijk handhaving van twee typen regels: 

 Regels ten behoeve van de leefbaarheid; deze zijn vooral neergelegd in de Algemene plaatselijke 

verordening (APV). 

 Regels rond het fysieke gebruik, zoals het bouwen of het uitoefenen van een bedrijf; deze regels zijn 

bijna altijd landelijk geldende regels.  

De normstelling is vastgelegd in landelijke en gemeentelijke regelgeving. Voorbeelden van de landelijke 

wetgeving zijn de Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Wet 

bodembescherming e.d.2. De gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Algemene plaatselijke 

                                                

 
1 Op zaterdag 28 juli 2012 vond in de Rechtstraat het zgn. ‘stoepzitter-incident’ plaats, waarover uitgebreid is bericht door lokale, 
 regionale en landelijke media. 
2  Voor een volledig overzicht zie Beleidsplan handhaving fysieke ruimte, gemeente Maastricht, april 2009, pag. 10. 
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verordening, die onder meer regels bevat m.b.t. de terrassen, parkeren, afval, evenementen, bomenkap, 

exploitatievergunningen en reclame-uitingen. Daarnaast zijn er zijn nog enkele andere gemeentelijke 

verordeningen en beleidsnota’s waaruit handhavingstaken voortvloeien. 

Op het terrein van de regels rondom het fysieke gebruik hebben recent grote veranderingen voor de 

gemeente plaatsgevonden. Vanaf 1 oktober 2010 zijn ca. 25 zogenaamde toestemmingsvereisten 

ondergebracht in één wettelijke regeling: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet 

impliceert de zogenaamde integrale handhaving. Kern van de Wabo is nu dat de verschillende vergunningen 

en toestemmingen worden gebundeld in één omgevingsvergunning. In totaal zijn 25 verschillende 

vergunningen en toestemmingen nu vervangen door één (integrale) omgevingsvergunning. Hoofdregel is 

dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag vormt voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Het college moet ervoor zorgen dat de voorschriften die aan de te verlenen 

omgevingsvergunning worden verbonden op elkaar zijn afgestemd. De Wabo moet dus ook een einde 

maken aan tegenstrijdige voorschriften. 

Het onderzoek beperkt zich tot die terreinen waar de gemeente Maastricht zelf invulling aan dient te of wil 

geven. Met andere woorden: de normstellingen en opdrachten vanuit de Wabo vallen buiten het onderzoek. 

2 De onderzoeksvragen en begrenzing van het onderzoek 

In de inleiding is genoteerd dat de rekenkamer de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk 

handhavingsbeleid onderzoekt. De hoofdvragen  zijn: 

1. Hoe doeltreffend en hoe doelmatig is het gemeentelijke handhavingsbeleid? 

2. Vervult de raad haar kaderstellende (normstellende) en controlerende rol op goede wijze? 

 

Ad 1. Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Onder doeltreffendheid verstaat de rekenkamer de mate waarin de handhavingsactiviteiten geleid hebben 

tot het gewenste nalevingsniveau (effect). Met andere woorden: doeltreffendheid betreft de herleidbaarheid 

van het nalevingsniveau (kwantitatief en/of kwalitatief) tot de gemeentelijke inspanningen op dit gebied. Bij 

doeltreffendheid staat de vraag centraal of de resultaten die vooraf zijn beoogd met de 

handhavingsactiviteiten, ook daadwerkelijk zijn bereikt. Om dit te kunnen vaststellen is informatie nodig over 

(de trend in) het aantal geconstateerde overtredingen en het oordeel van betrokkenen over de staat van de 

openbare ruimte, voor zover dit herleidbaar is. 

Het tweede element is doelmatigheid van de handhaving (uitvoering) en het handhavingsbeleid. Wij 

definiëren een doelmatige (of efficiënte) handhaving als: 

 adequate samenhang tussen beleid, organisatie en uitvoering; 

 de uitvoering van handhavingstaak tegen zo laag mogelijke kosten (qua tijd en capaciteit) zonder dat het 

kwaliteitsniveau in het geding is. 

Bij doelmatigheid gaat het dus vooral om (besluitvormings)structuur,  organisatie en de middeleninzet. 

Om het beleid, de beleidsvorming en de uitvoering te bestuderen zal van het brede handhavingsterrein een 

selectie worden gemaakt van drie onderwerpen die meer in detail zullen worden onderzocht. Geografisch 

zal het empirische deel zich beperken tot de binnenstad (binnen de singels). Qua tijd gaat het over de 

periode 2009 t/m 2012. Ook zal bezien worden (voorjaar 2013) hoe de handhaving in theorie en praktijk in 

Maastricht  wordt vormgegeven. En zal het feitelijk handelen worden geobserveerd. Ook zal daarbij (dus in 

theorie en praktijk) worden ingegaan op de rol van de raad: vooraf bij de normstelling en achteraf bij de 

weging van de resultaten. 

Op basis van een beperkt vooronderzoek heeft de rekenkamer voorlopig gekozen voor de volgende terreinen 

waar de gemeente de primaire verantwoordelijkheid voor draagt en die geregeld zijn in de APV: 

 handhaving terrassenbeleid, 

 handhaving ge- en verbodsbepalingen verkeer (inrijden en (kort) parkeren in binnenstad), 
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 handhaving reclame-uitingen. 

Bij elk van deze drie terreinen zal de vraag worden gesteld naar de kaderstelling, aansturing, uitvoering en 

(effect)rapportages en evaluaties van beleid.  

 

Ad 2. De rol van de gemeenteraad 

Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag naar de rol en betrokkenheid van de raad geldt als norm voor 

de goede invulling van de kaderstellende rol dat de raad betrokken is bij de normstelling voor de 

handhaving van de leefbaarheid en het gebruik van de fysieke ruimte. Daarbij moet de raad voldoende in de 

gelegenheid worden gesteld om prioriteiten te stellen en afwegingen te maken op basis van voldoende 

informatie over kosten en baten van handhaving van de verschillende normen, en zij moet ook gebruik 

maken van die gelegenheid.  

Een goede invulling van de controlerende rol betekent in dit onderzoek dat de raad voldoende en goed 
wordt geïnformeerd over de (resultaten van de) handhaving, zelf stuurt op de kwaliteit van de 
informatievoorziening en er gebruik van maakt voor de beantwoording van de vraag of binnen de gestelde 
kaders is gehandeld. 

3 Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek zal zo veel mogelijk worden toegespitst op de drie genoemde beleidsterreinen en module- en 

fasegewijs worden uitgevoerd. Per module wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke werkzaamheden 

moeten worden verricht. 

In de eerste fase van het onderzoek zullen de te hanteren normen nader worden gepreciseerd en mogelijk 

aangevuld. 

 

Module 1: Beleid en organisatie 

Beleid en beleidskaders 

In deze module worden (puntsgewijs genoteerd) de volgende onderwerpen bestudeerd: 

 relevante wet- en regelgeving evenals bestaande handleidingen en benchmarks; 

 raads- en collegebesluiten; 

 bestaande onderzoeken van de gemeente Maastricht en andere relevante overheidsinstanties naar 

handhaving; 

 vastgestelde normen op het terrein van handhaving (prestatienormen, activiteitennormen, 

doelmatigheidsnormen); 

 kaderstelling door de raad, controle door de raad. 

Hierdoor ontstaat inzicht in de bestaande wet- en regelgeving, de manier waarop de raad is betrokken bij de 

kaderstelling alsmede de manier waarop door het college aan de raad verantwoording wordt afgelegd over 

de handhavingsresultaten (controlerende rol).  

Organisatie 

In deze module worden (puntsgewijs genoteerd) de volgende onderwerpen bestudeerd: 

 de gemeentelijke organisatie en bemensing op het terrein van toezicht en handhaving (met toespitsing 

op deze laatste); 

 de bepaling van handhavingsprioriteiten en de allocatie van middelen over de verschillende prioriteiten; 

 de vertaling van doelstellingen door het college in strategische, tactische en operationele doelen (van 

bijvoorbeeld (meerjaren)programma’s naar werkinstructies, rapportage over resultaten en effecten); 

 de verhouding tussen input en output (de harde maat voor doelmatigheid). 

Hierdoor ontstaat inzicht in de doelmatigheid van het gemeentelijke handhavingsbeleid. 
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Module 2: Werking van het beleid 

In deze module zal voor elk van de drie geselecteerde aandachtsgebieden (d.w.z. terrassenbeleid, ge- en 

verbodsbepalingen verkeer en reclame-uitingen) ingegaan worden op: 

 de feitelijke normen; 

 de prioriteitsstelling; 

 de relatie tussen normstelling, prioritering en uitvoeringspraktijk; 

 de uitgevoerde controles, sancties, resultaten van evaluaties e.d. in relatie tot de doelstellingen; 

 de manier waarop hierover wordt gerapporteerd (tot uiteindelijk aan de raad aan toe); 

 de conclusies voor beleid en organisatie die aan resultaten en evaluaties worden verbonden. 

Aan het eind van deze module moet goed inzicht bestaan in de uitvoering van de handhaving op de drie 
deelterreinen en daarmee de doeltreffendheid van het handhavingsbeleid op die drie terreinen. 

4 Planning en kosten 

Globaal ziet de planning er als volgt uit: 
 

Stap  Gereed Geraamde tijdsbesteding 

in dagen 

Stap 1:  Voorbereiding plan van aanpak januari 2013 3 

Stap 2:  Uitvoeren onderzoek beleid en 

beleidskaders - deskresearch en 

interviews 

maart 2013 6 

Stap 3:  Uitvoeren onderzoek - deskresearch en 

interviews 

april 2013 4 

Stap 4:  Uitvoeren empirisch onderzoek - 

deskresearch en interviews, veldwerk 

(incl. terugkoppeling ervaringen:           

2 pers. X 3 onderwerpen x 1 dag per 

onderwerp) 

mei 2013 4 
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Stap 5:  Opstellen nota van bevindingen plus 

eindrappport 

juli 2013 6 

Overleg rekenkamer reguliere 

vergaderingen 

en kosten 

secretariaat  

p.m. 

Totaal aantal dagen  29 

 


