
Introductie Veiligheid

Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte



Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Het werkveld en de functie van toezichthouder en boa is constant in ontwikkeling

Permanent her- en bijscholing, kennissessies, benaderingstechniek

Samenwerking met partners (intern en extern)

Projectmatig en gebiedsgebericht werken

We werken aan digitalisering en experimenteren met datagedreven handhaving

Wij houden toezicht en handhaven op veel voorkomende feiten en ergernissen. 
Zo dragen we bij aan een veilige, schone en prettige leefomgeving.
> Per 1 januari 2019 ook handhaving en toezicht op horeca en prostitutie 



Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte

Evenementen

Overlastfeiten in de openbare ruimte
Centrum: bedelen, zwervers, alcohol, uitstallingen

Buitenwijken: afval, honden, jeugd

Parkeerproblematiek/parkeerhandhaving
Venstertijden, fiscale handhaving, 

foutparkeren

Handhaving Horeca en Prostitutie

Preventie woninginbraken

Cameratoezicht



10 boa’s in centrum

8 boa’s in zuid

10 boa’s in noord

Gebiedsgerichte inzet openbare ruimte

We handhaven tussen 7.00-22.00 uur

7 dagen in de week

Voor de veiligheid in tweetallen
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Scanauto

Opvolging op straat

Backoffice

Parkeerhandhaving

Foutparkeren of niet betalen voor een parkeerplek raakt de 
toegankelijkheid en/of verkeersveiligheid van onze gemeente.

Daarom controleren we op betaald parkeren en op overtredingen 
zoals parkeren bij een stopverbod of op een trottoir.

foutparkeren Pilot venstertijden Handhaving op betaald parkeren



https://vimeo.com/307698982

Een inkijkje in parkeerhandhaving met onze scanauto

https://vimeo.com/307698982/bcddd9b4dd



Drank en Horeca
Inspectie inrichtingseisen

Horecagelegenheden
Optreden tegen schenken aan minderjarigen

Controle op terrassen

Cameratoezicht
Uitvoeren cameratoezicht in het uitgaansgebied

Woninginbraakpreventie
Verzorgen van voorlichting over 

het voorkomen van woninginbraken

Prostitutie
Controle vergunde branche

Opsporen en tegengaan illegale prostitutie

Digitaal Opkopers Register
Samen met OM en politie werken we 

met behulp van het DOR aan het 
tegengaan van heling

Specialistische taken 



Introductie en kennismaking
Directie Stadstoezicht

Toezicht en Handhaving Markt & Haven Evenementen Management

Directie & Staf


