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‘Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht’

Handhaving openbare ruimte in Maastricht kent gebrekkige prioriteitsstelling

Handhaving van de regels in de openbare ruimte is een gevoelig en lastig beleidsthema voor de gemeente
Maastricht, zowel in de publiciteit als in de politiek. Maastricht is een compacte stad waar de functies wonen,
bedrijvigheid en uitgaan dicht op elkaar zitten, en gecombineerd met het grote aantal evenementen en
bezoekers vraagt dit om normstelling, regulering en naleving van die normstelling. Het gaat dan om regels
op een groot aantal terreinen, zoals parkeren, afval, terrassenbeleid, gestalde fietsen, in- en uitrijverboden
en nog veel meer.
Omdat de handhavingscapaciteit van de gemeente in de praktijk nu eenmaal beperkt is, moeten altijd
afwegingen worden gemaakt wat wel en wat niet kan worden gehandhaafd. De Rekenkamer Maastricht
heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe dat in de praktijk in Maastricht gaat. De rekenkamer heeft met
name naar de meer structurele en beleidsmatige aspecten van het handhavingsbeleid gekeken, en niet naar
de vraag hoe de handhaving op straat wordt uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt dat informatie die nodig is voor de vaststelling van de doeltreffendheid en de
doelmatigheid van het handhavingsbeleid in Maastricht nauwelijks beschikbaar is. Voor wat betreft de
doeltreffendheid geldt dat de doelstellingen en prioriteiten van het beleid onvoldoende tastbaar zijn. Voor de
doelmatigheid geldt dat, door het gebrek aan informatie, geen goed antwoord is te geven op de vraag wat
het kost (in termen van tijd en geld) om een bepaald nalevingsniveau te realiseren.
De rekenkamer constateert dat beleidsprioriteiten voor de handhaving openbare ruimte op bestuurlijk niveau
nauwelijks worden gesteld. De gemeenteraad vult zijn kaderstellende en controlerende rol passief in. Het
college spreekt weinig over beleidsprioriteiten qua handhaving openbare ruimte en legt nauwelijks
beleidsbepalende stukken ter besluitvorming voor aan de raad. De raad vraagt het college er ook niet om.
Gevolg is dat de handhavers onvoldoende houvast hebben aan bestuurlijke prioriteiten bij het maken van
dagelijkse keuzes wat wel en niet te doen, en dat politieke discussies over handhaving openbare ruimte
vooral betrekking hebben op incidenten.
De rekenkamer ziet op basis van haar onderzoek wel mogelijkheden tot verbetering. Een aantal
aanbevelingen richt zich op de wijze waarop binnen de gemeente het beleid tot stand komt en de uitvoering
wordt aangestuurd. Ook zijn betere gegevens nodig over de opbrengsten van de (extra) inspanningen op de
diverse handhavingsthema’s. Belangrijk is vooral dat college en raad duidelijker kiezen welke thema’s en
welke regels prioriteit verdienen, zowel voor de hele collegeperiode als ook in een jaarlijks
uitvoeringsprogramma, en daar ook met enige regelmaat over spreken. Daarmee bied je meer duidelijkheid
aan handhavers én burgers wat de gemeente wel kan en ook wat de gemeente minder doet.
Het rapport wordt maandag 7 juli 2014 vanaf 15.30 u. onder embargo beschikbaar gesteld aan de pers. Na
aanbieding aan de burgemeester op 8 juli is het rapport beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.
Voor meer informatie: Klaartje Peters, voorzitter van de Rekenkamer Maastricht, 06 42307472
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