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Inleiding 
 
In oktober 2005 is de pilot Inhaalslag Handhaving Fysieke Veiligheid en Leefbaarheid van start gegaan in 
de gebieden Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier. Over de voortgang van het project 
heb ik u in eerdere rapportages geïnformeerd. Het project heeft per 1 april 2007 zijn werkzaamheden in de 
wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier afgerond.  
 
Dat betekent niet dat het project ten einde is. Het project wordt momenteel uitgevoerd in de wijk Laak. 
Tegelijkertijd is voor de wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier een integrale 
beheerorganisatie ingericht om de bereikte resultaten te borgen. Deze beheerorganisatie geldt in ieder geval 
voor 1 jaar. 
 
In deze notitie licht ik de behaalde resultaten van het project in de wijken Rustenburg/Oostbroek en 
Regentesse-/Valkenboskwartier toe. Geconcludeerd kan worden dat het project in deze wijken succesvol is. 
De opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de wijk is leefbaarder en veiliger geworden.  



 
 
DSO/2007.3368  2 
 
 

 
 
Doelstellingen Inhaalslag handhaving 
 
In de vorige college periode bereikten het college signalen vanuit de stad dat de handhaving van de 
leefbaarheid en fysieke veiligheid in de wijken niet goed verliep. Op meldingen uit de buurt werd niet 
adequaat gereageerd en eenmaal gehandhaafde situaties werden niet consequent bijgehouden. Het ging dan 
vooral om de aanpak van overbewoning, overlastpanden en overlast van bedrijven/horeca. Het college 
onderkende deze problematiek en constateerde in 2005 dat er achterstanden waren in de handhaving.  
 
Het college wil een veilige en leefbare woonomgeving voor de inwoners van Den Haag kunnen 
waarborgen. Daarom heeft het college uw raad in april 2005 o.a. voorgesteld te starten met een pilot 
Inhaalslag Handhaving. Bij Rv 108 van 17 mei 2005 heeft uw raad hiermee ingestemd. Doelstelling van het 
project is de achterstanden op het gebied van handhaving in bepaalde wijken in te lopen en de handhaving 
op een adequaat niveau te brengen. Hiermee moeten veiligheidsrisico's verminderen, moet de leefbaarheid 
in de wijken verbeteren, het naleefgedrag van wetten en regels worden vergroot en het imago van de stad 
worden verbeterd.  
 
 
Werkwijze van het project  
 
Het project kon niet de hele stad en niet het hele terrein van handhaving bestrijken. De wijken Rustenburg/ 
Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier zijn als eerste geselecteerd. Criteria als goedkope 
woningvoorraad, aanwezigheid hotspots, gestapelde woningvoorraad, het klachtenpatroon over 
onrechtmatig wonen, de concentratie van overtredingen en de mutatiegraad hebben die selectie bepaald. 
Voor de handhavingstaken is de keuze gemaakt om die taken te intensiveren die zich richten op de 
beperking van overlast en veiligheidsrisico's door het gebruik van panden.  
 
Op grond van het raadsbesluit heeft de pilot de volgende taken: 
 
- De opsporing en aanpak van onrechtmatig wonen (overbewoning en illegale bewoning, inclusief 

illegale kamerverhuur). 
- De controle van personalia van bewoners van deze panden, afgezet tegen de gegevens in de 

gemeentelijke basisadministratie; het zonodig verrichten van nader onderzoek en het opleggen van 
administratieve sancties. 

Arie Schagen, lid van de bewonersorganisatie Regentes Valkenbos en van de winkeliersvereniging 
Weimarstraat,  is al vele jaren betrokken bij het leefbaar maken van de wijk.  
 
Schagen: ‘We zijn al jaren bezig om de handhaving in de wijk op een hoger plan te brengen. Het 
Regentesse-/ Valkenboskwartier is een levendige wijk met een eigen karakter. Er zitten nog veel kleine 
ondernemers en de wijk kent een grote diversiteit aan nationaliteiten en bewoners. Je hoort om je heen 
dat de intensieve aanpak van de overlastpanden, de leefbaarheid en de sfeer in de wijk ten goede komt. 
De wijk knapt er van op. Het klimaat in de wijk is op woongebied echt verbeterd. Je merkt ook dat deze 
verbetering doorwerkt naar de ondernemers in de wijk. De wijk zit in de lift, je ziet dat het 
boodschappen doen in de wijk weer toeneemt.’  
‘Om succesvol te handhaven is samenwerking nodig tussen burgers, winkeliers, de lokale bestuurders 
en de betrokken Gemeentelijke diensten. In het verleden ontbrak het nog wel eens aan een stukje 
afstemming tussen overheid en burgers. Door integraal de probleemsituaties aan te pakken geef je als 
gemeente een krachtig signaal af. Dat valt op. Er is naar mijn mening nog meer winst te halen door de 
resultaten terug te koppelen naar bewoners. Op die manier maak je duidelijk dat meldingen van burgers 
serieus worden opgepakt.’ 
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- De aanpak van ernstige onderhoudsgebreken van panden, niet zijnde de "rotte kiezen" zoals vastgelegd  

in het collegebesluit d.d. 15 februari 2005, in de wijken Regentessekwartier en Valkenboskwartier-
Noord. 

- De controle en handhaving van milieubedrijven op grond van de Wet Milieubeheer (ongeveer 250) 
- De controle en handhaving van horecagelegenheden (ongeveer 300)  
- De controle van winkeltijden op grond van de Winkeltijdenverordening 
- Het onderzoek naar en optreden tegen misbruik c.q. oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 
 
Om te voorkomen dat de handhavingstaken verbrokkeld raken over verschillende diensten is een integrale 
projectorganisatie opgezet. Deelnemende diensten zijn: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Dienst Stadsbeheer, Dienst Burgerzaken, Bestuursdienst en Brandweer. De 
politie ondersteunt en begeleidt de medewerkers waar nodig. 
 
De projectorganisatie telt 43,6 fte. Na werving, selectie en opleiding van medewerkers is de pilot per 
1 oktober 2005 operationeel geworden. 
 
Alle 23.935 adressen in de wijken Rustenburg/ Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier zijn 
geschouwd, d.w.z. dat alle relevante databestanden voor die adressen zijn geraadpleegd (thans nog 
handmatig) en dat de panden op straat zijn bekeken. Door vergelijking van gegevens van de digitale 
schouw en fysieke schouw vindt een selectie van de te onderzoeken panden plaats.  
 
De medewerkers maken gebruik van een automatiseringssysteem: Gegevens Verwerkingsysteem 
Handhavingteams (GVHT). Dit is speciaal voor het project ontwikkeld. Het systeem ontsluit bestaande 
gemeentelijke databanken. De medewerkers van alle aan het project deelnemende diensten kunnen op 
adresniveau gegevens uit die bestanden raadplegen.  
 
Resultaten vanaf oktober 2005 t/m maart 2007 
 
In de maanden oktober 2005 tot en met maart 2007 zijn alle 23.935 adressen in deze wijken geschouwd, 
zowel digitaal als fysiek.  
Bij 7955 adressen gaf de uitkomst van de schouw aanleiding om een bezoek aan het pand te brengen. Alle 
bezoeken zijn afgelegd.  
 
Meer specifiek de resultaten per taakstelling: 
Algemeen 
Adressen te controleren na schouw  7955
Onrechtmatig Wonen – DSO 
Woningen na controle in orde  7228
Woningen na controle wel actie (DSO) 727
Gemeentelijke Basisadministratie – DBZ  
Adressen gecontroleerd 3638
Persoonsgegevens nader onderzoek 2208
Persoonsgegevens gewijzigd in GBA na actie 1094
Wet Milieubeheer – DSB 
Adressen gecontroleerd 415
Adressen na controle geen actie 191
Bedrijven/instellingen wel actie 224
Horeca - BRW + DSB  
Bedrijven gecontroleerd (integraal) 198
Bedrijven na controle geen actie DSB 122
Bedrijven wel actie DSB       76
Bibob toets door backoffice ivm nieuwe vergunning 45
Gestarte BIBOB-onderzoeken (vragenformulier) 1
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Adressen gecontroleerd BRW 110
Adressen na controle geen actie BRW 22
Bedrijven wel actie BRW 88
Brieven en besluiten BRW 198
Bijstandsfraude – SZW  
Uitkeringsgerechtigden gecontroleerd/ Gestarte onderzoeken 1209
Uitkeringen geen resultaat 1009
Uitkeringen wel actie 152
Uitkeringen nog in onderzoek naar aanleiding van het project 48
Uitkeringen beëindigd 95
Uitkeringen verlaagd/aangepast 13
Afgewezen aanvragen van een uitkering 19
Aantal malen aangifte van fraude > € 6.000,- 5
*Met ‘actie’ wordt bedoeld elke vorm van communicatie tussen burgers en één van de diensten van de 
gemeente Den Haag ten einde overtredingen van de geldende wet- en regelgeving op te heffen. 
 
Hennepplantages 
Er zijn in de projectgebieden 95 hennepplantages en 1 cocaïneversnijderij door het projectteam van de 
Inhaalslag aangetroffen. Daarnaast verleent het project in nauw overleg met de stadsdeelkantoren 
medewerking aan het 'Henneptreintje'. Het 'Henneptreintje' is een beeldspraak voor het 
samenwerkingsverband van Politie, Brandweer, Eneco, Ecoloss (afvalverwerking), de stadsdeelkantoren en 
Bureau bijzonder onderzoek van de Dienst  Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment zijn 2 
panden nog verzegeld en niet vrijgegeven voor gezinsbewoning. Ze zijn bouwkundig niet meer geschikt 
voor bewoning. Bij 9 adressen zijn afspraken met de eigenaar over het onderhoud gemaakt, deze zijn deels 
vrijgegeven, maar blijven op de controlelijst staan. 
 

 
Hennepkwekerij in kelder onder een vuurwerkbunker,  
nog 3 woonetages boven de winkel 
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De vuurwerkopslag behorende bij de vorige foto 
 
 
Bevindingen 
 
• onrechtmatig wonen 
Van het totaal aantal gecontroleerde panden op onrechtmatig wonen, blijkt dat 10% van de panden niet aan 
de geldende wet- en regelgeving voldoet. In de meeste gevallen (80%) krijgt de eigenaar de gelegenheid 
het pand binnen een bepaalde termijn weer geschikt te maken voor gezinsbewoning (bewoning conform de 
regelgeving). Voldoet de eigenaar daaraan niet, dan wordt een dwangsom verbeurd, of wordt het pand 
gesloten.  
 
In levensbedreigende situaties gaan de handhavingmedewerkers van het project direct over tot sluiting van 
het pand. Dit is bij 27 panden het geval geweest. 
 
De meeste eigenaren blijken na aanschrijving over te gaan tot legale verhuur van het pand. Sommige 
eigenaren zetten hun pand te koop. Ruim 40 eigenaren hebben geen gevolg gegeven aan de aanschrijving, 
zodat een dwangsom (van € 12.500,00 of € 25.000,00 in totaal € 512.500,00) wordt ingevorderd. Tot op 
heden is een bedrag van bijna € 37.500,00 ook daadwerkelijk betaald. Voor de overige zaken lopen nog 
procedures bij de rechtbank of is een betalingsregeling getroffen. 
 
De huidige wet- en regelgeving geeft mij niet meer instrumenten om eigenaren aan te pakken. Met dien 
verstande dat sinds de wijziging van de woningwet (in april 2007) voor extreme situaties van illegale 
kamerverhuur een strafrechtelijk traject kan worden ingezet. Dit leidt in financiële zin echter niet tot een 
hogere boete. Bij het rijk heb ik, met mijn G4 collega's, daarom aangedrongen op invoering van de 
bestuurlijke boete. Daardoor is het mogelijk eigenaren direct in hun portemonnee te treffen. De huidige 
ministers van Justitie en WWI hebben hun medewerking daaraan toegezegd. Ook vind ik dat het rijk de 
regelgeving moet aanpassen zodat de kosten voor handhaving op de eigenaren kunnen worden verhaald. 
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Illegale kamerverhuur met brandgevaarlijke tussenwand 
 
Huurders worden per brief geïnformeerd over de actie die jegens de eigenaar wordt genomen. Huurders 
worden daarin ook verwezen naar legale mogelijkheden voor huisvesting. Daarnaast zijn speciale folders 
ontwikkeld voor huurders, en specifiek voor jongeren, waarin zij worden gewezen op instanties voor 
rechtshulp en de diensten van het huurteam. Het huurteam kan beoordelen of de huurprijs wel voldoet aan 
de normen, en kan optreden ingeval van ernstige onderhoudsgebreken.  
 
• uitkeringen 
De controle van uitkeringsgerechtigden op basis van het bezoeken van panden levert veel informatie op. Bij 
12,5% van de gecontroleerde uitkeringsgerechtigden wordt nadere actie ondernomen. Dit leidt tot het 
beëindigen van de uitkering, of het verlagen van de uitkering. Er wordt een bedrag van  
€  289.375,00teruggevorderd, omdat dit ten onrechte is uitgekeerd. Er zijn 95 uitkeringen beëindigd. Van 
fraude boven de € 6.000,- wordt aangifte gedaan. Dit is in 5 gevallen geconstateerd. Hiermee is een 
fraudebedrag van € 182.469,00 gemoeid. 
 
• registratie GBA 
Er zijn 3638 adressen bezocht. Op 685 adressen waren de inschrijvingen in het GBA in orde. De registratie 
van persoonsgegevens in het GBA waren voor 2208 personen (niet adressen) op het eerste gezicht niet in 
orde. Nader onderzoek heeft voor 1094 personen (49%) geleid tot een adreswijzing, een inschrijving van 
personen die eerst niet ingeschreven stonden of een uitschrijving van personen die niet langer in Nederland 
wonen. Het verschil tussen het aantal bezochte adressen en het aantal gestarte onderzoeken valt te verklaren 
door adressen waar in het GBA géén bewoners ingeschreven staan. Er wonen wel personen, maar zij 
hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Meestal geven deze mensen aan dat hun verblijf in Nederland van 
korte duur is. Voor de Dienst Burgerzaken zijn er dan geen werkzaamheden te doen.  
 
De kernregistratie is de basis voor het verstrekken van bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of een 
uitkering. Burgers kunnen er economisch voordeel bij hebben zich niet juist te laten registreren. Daarom is 
het van groot belang dat deze registratie zo volledig mogelijk is.  
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• horeca en milieubedrijven 
Alle 198 horecagelegenheden in de projectgebieden zijn gecontroleerd. Bijna 40% van deze 
horecagelegenheden is, op grond van de controles, aangeschreven. Hiervan heeft 41% een 
waarschuwingsbrief ontvangen naar aanleiding van illegale exploitatie van de recreatie-inrichting. 52% 
heeft een waarschuwing ontvangen naar aanleiding van het overtreden van, in de verleende vergunningen 
opgenomen, voorschriften en 7% van deze horecagelegenheden is voor bepaalde, dan wel onbepaalde, tijd 
gesloten verklaard.  
Voor 80% van de gecontroleerde horeca- en milieubedrijven zijn waarschuwingsbrieven/besluiten in 
verband met brandveiligheid verstuurd. 
 
Bij de milieubedrijven zijn in 54% van de gevallen overtredingen geconstateerd. Er zijn 47 voorgenomen 
dwangsombesluiten verzonden. In 17 gevallen zijn deze definitief geworden. Uiteindelijk heeft dit tot 6 
inningen geleid. Een inning bedraagt gemiddeld € 1.000,00. 

 
Afzuiginstallatie in een Chinees restaurant 
 
• winkeltijden 
De controle op de naleving van de sluitingstijden voor winkels heeft tot op heden in de pilot niet 
plaatsgevonden. De winkelsluitingen zijn verruimd per 1 januari 2006. Om die reden is gestart met een 
selectieve handhaving in het stadsdeel Centrum (dus niet in de pilotgebieden). Over de 
winkeltijdenverordening (incl. handhaving) ontvangt u van de wethouder  SWE aan het einde van dit jaar 
een rapportage.  
 
• ernstige onderhoudsgebreken 
Tijdens de controles kan het voorkomen dat ernstige onderhoudsgebreken worden gesignaleerd. Voor de 
wijk Regentesse-/Valkenboskwartier geldt dat grote delen reeds zijn opgeknapt door middel van 
Particuliere Woningverbetering of Intensief Beheer Woningen (IBW). Hierdoor is de staat van onderhoud 
redelijk tot goed te noemen. In totaal zijn er in de wijk 15 panden aangetroffen die in zeer slechte staat 
verkeren. Voor 10 van deze panden is door de eigenaren reeds onderhoud uitgevoerd. De overige 5 panden 
worden nog gemonitord. 
 
 
Conclusies 
 
In het raadsbesluit staat dat de pilot succesvol is afgerond indien: 
- alle panden in de wijken Rustenburg/ Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier waarin 

onrechtmatig gewoond wordt, zijn opgespoord en is gestart met de aanschrijfprocedure; 
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- de personalia van de bewoners van bovengenoemde panden in het GBA zijn geactualiseerd; 
- voor alle panden met ernstige onderhoudsgebreken in de wijken Regentessekwartier en 

Valkenboskwartier-Noord is gestart met de aanschrijfprocedure of een onderhoudsplan; 
- alle daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen in de wijken Rustenburg/ Oostbroek en 

Regentesse-/Valkenboskwartier op grond van de Wet Milieubeheer, de Leefmilieuverordening, de 
APV, de Bouwverordening (gebruiksvergunning), de Drank- en Horecawet en de wet BIBOB zijn 
gecontroleerd en indien noodzakelijk gestart is met de aanschrijfprocedure; 

- de controle van winkeltijden op grond van de Winkeltijdenverordening heeft plaatsgevonden; 
- alle panden zijn gecontroleerd op misbruik/oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 
 
Met uitzondering van de winkeltijden, heeft het project alle taken uitgevoerd. Hiermee is het project in de 
wijken Rustenburg/ Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier succesvol afgerond. 
 
Maar dat is niet het enige. Het project had ook een beoogd maatschappelijk effect (zie Rv 108): 
- het verminderen van de veiligheidsrisico's voor de gebruikers (burgers, ondernemers en bezoekers) 
- het verbeteren van de leefbaarheid in de betrokken wijken 
- het vergroten van het naleefgedrag van wetten en regels 
- het verbeteren van het imago van de stad. 
 
Het project heeft ook deze effecten bereikt, hoewel dat minder meetbaar is.  
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat er zeker een noodzaak was om een Inhaalslag Handhaving 
in de wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier te laten plaatsvinden. De 
achterstanden zijn ingelopen, en in het verleden verloren gegaan terrein is herwonnen.  
 

Bewonersorganisaties, winkeliers en de politie zijn positief over de resultaten van het project.  

 

Willem van der Meer van bewonersorganisatie Rustenburg Oostbroek:  

‘Heel concreet kan ik zeggen dat Project Inhaalslag Handhaving bijdraagt aan het gevoel van 
veiligheid bij de bewoners. De omwonenden zien dat er eindelijk wat positiefs gebeurt met de 
overlastpanden. Woningen waar de posters op de ramen zijn geplakt worden onder toezicht van 
de gemeente weer gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Het zijn vaak panden met een lange 
historie en een bron van ergernis voor omwonenden.’ 

Hij is echter ook kritisch: ‘Wél vinden wij dat studenten of oudere mensen die een woning delen 
daarvan niet de dupe mogen worden. Er zijn voorbeelden van  twee nonnen en enkele studenten 
waarvan wij vinden dat de gemeente te ver gaat, door daarop te handhaven. Het zou goed zijn als 
de woningbouwcorporaties van de gemeente de ruimte krijgen om voor deze groepen in 
woonruimte te voorzien. Handhavend optreden zonder het bieden van een alternatief keuren wij 
in deze gevallen af.’  
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De politie geeft ook aan dat het rustiger is in de wijken. Belangrijk is dat de gemeente in de wijken 
Rustenburg/ Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier weer een geloofwaardige gesprekspartner is 
geworden, door te laten zien dat eigen regels strikt worden gecontroleerd en waar nodig, gehandhaafd. De 
medewerkers van het project zijn herkenbaar en aanspreekbaar voor de buurt. Bewoners merken dat op hun 
meldingen wordt gereageerd.   

De projectmatige integrale aanpak is effectief en efficiënt. Tussen de deelnemende diensten worden 
onderling gegevens uitgewisseld die veel bruikbare informatie opleveren. Diensten worden door een 
overtreder niet tegen elkaar uitgespeeld en overtreders kunnen in één keer voor verschillende overtredingen 
worden aangepakt. Dit vergroot de slagvaardigheid. Bovendien vindt door een integraal team van 
inspecteurs één controle plaats. Dit is efficiënt en klantvriendelijk. Bewoners krijgen maar één keer te 
maken met een controle. In 90% van de gevallen worden de medewerkers vrijwillig tot de te controleren 
woning toegelaten.  
 
Deze intensieve handhaving kost geld, maar levert dus ook wat op. Niet alleen maatschappelijk gezien, 
maar ook financieel. Dwangsommen worden geïncasseerd, uitkeringen teruggevorderd en fraudebedragen 
opgelegd. Door een samenwerking met de Rijksbelastingdienst aan te gaan, kan de "terugverdiencapaciteit" 
worden verbeterd. De Rijksbelastingdienst kan bijv. bij huisjesmelkers een naheffing opleggen voor 
inkomstenbelasting. Het gaat dan om forse bedragen. 
 
 

 Illegale beddenverhuur 

 
Hans de Ruiter, lid van de Koepel van bewonersorganisaties:  
 
‘Als het gaat om veiligheid en leefbaarheid moet je geen concessies doen. De werkwijze van 
project Inhaalslag moet in de hele stad ingevoerd worden. Integrale aanpak met alle diensten is 
prima. De zichtbare aanwezigheid van de gemeente is een reden waardoor de mensen met 
koopkracht nu weer in de wijk willen blijven wonen. Het vertrouwen in de lokale overheid wordt 
door dit project weer hersteld. 
 
Burgers en overheid hebben elkaar nodig, nu en in de toekomst. We moeten er samen aan blijven 
werken dat de verbeteringen in de wijken doorzetten.’   
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Aandachtspunten  
 
Na ruim 2 jaar ervaring met het project, kunnen een aantal aandachtspunten worden gesignaleerd. 
In de 2e voortgangsrapportage is al aangegeven dat het project een aantal onbedoelde neveneffecten heeft. 
Eén daarvan is de constatering dat bij een deel van de aangetroffen illegale huisvestingssituaties studenten 
zijn betrokken. Daar hebben wij met elkaar inmiddels afspraken over gemaakt vervat in de werkinstructie. 
Wat betreft de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, bestaat het risico dat het project een waterbed-
effect heeft, zolang een tekort aan adequate huisvestingsvoorzieningen voor deze doelgroep bestaat. Over 
de initiatieven voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten informeer ik u in een separate notitie.  
 
Ook bestaat het risico van terugval. Daarom heeft het college besloten om een integrale beheerorganisatie 
in te richten, die het resultaat van de handhavingsacties in de wijken Rustenburg/ Oostbroek en Regentesse-
/Valkenboskwartier moet borgen. Zie het besluit van het college van 6 maart 2007 (RIS 144361). In de 
volgende voortgangsrapportage informeer ik u hier nader over. 
 
De handhavingsinzet zou kunnen worden beperkt indien de mogelijkheden om notoire overtreders aan te 
pakken worden vergroot. Daarom is het van belang te investeren in onderzoek naar vastgoedfraude en ook 
de dienstverleners in de sector (makelaars, taxateurs) aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.  
 
Er liggen kansen in verbetering van de samenwerking met rijksdiensten, zoals de belastingdienst. 
Incidenteel vindt die samenwerking al wel plaats, maar onderzocht wordt of die voor het project vastere 
vormen kan krijgen.  
 
Binnen de gemeente wordt bekeken of de inzet van de Dienst Stadsbeheer kan worden uitgebreid met 
controle en handhaving op het gebied van de leefbaarheid. De Inspecteurs Openbare Ruimte die thans bij 
het project zijn gedetacheerd, gaan hiermee in Laak experimenteren.  
 
Ook op het gebied van automatisering kan het project nog kansen benutten. In 2007 is een nieuwe versie 
van het Gegevens Verwerkingssysteem Handhavingsteams (GVHT) gebouwd (zie de 2e 
voortgangsrapportage). De koppeling van gemeentelijke databanken en de relatie met bestaande systemen 
is complexer gebleken dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor heeft de implementatie van de nieuwe versie 
vertraging opgelopen. Naar verwachting kan die in november 2007 in gebruik worden genomen. Dan is het 
ook mogelijk uit het systeem data op te vragen ten behoeve van rapportages. De resultaten worden nu nog 
handmatig bijgehouden. Ook de digitale schouw vindt tot nu toe nog handmatig plaats door de 
verschillende medewerkers van de deelnemende diensten. Dit proces is ook geautomatiseerd, zodat de 
hoeveelheid handmatig werk met de helft kan worden teruggebracht. 
 
Vanwege de tijdelijkheid van het project wordt er veel met tijdelijke contracten en uitzendkrachten 
gewerkt. Hierdoor bestaat het risico op een meer dan gemiddeld verloop en moet veel worden geïnvesteerd 
in het waarborgen van de kwaliteit. Daarbij komt dat de medewerkers onder hoge druk werken en bestand 
moeten zijn tegen intimiderende eigenaren.   
 
Tenslotte is de financiering van het project een aandachtspunt. Tot op heden zijn de kosten voor het project 
steeds incidenteel gefinancierd. De Inhaalslag Handhaving is opgenomen in de wijkactieplannen voor de 
krachtwijken. Omtrent de financiële dekking van die plannen bestaat nog onzekerheid. Dit is een financieel 
risico voor de continuering van het project Inhaalslag.  
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Uit de genoemde resultaten blijkt dat de gekozen projectmatige integrale aanpak succesvol is en door 
intensieve handhaving de leefbaarheid in de wijken verbetert. Het project is per 1 april 2007 gestart met 
zijn werkzaamheden in Laak. Hiervoor zijn reeds financiële middelen gereserveerd. Ik zal u in december 
weer  berichten over de voortgang van het project in Laak en de eerste resultaten van de beheerfase in de 
wijken Rustenburg/Oostbroek en Regentesse-/Valkenboskwartier.  
 
Met vriendelijke groet, 
de wethouder van Bouwen en Wonen, 
 
M. Norder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


