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Inleiding 
In het najaar van 2017 hebben wij enkele maatregelen ingezet ter verdere 
verhoging van het rendement van onze handhaving in de openbare ruimte. In 
uw vergadering van de raadscommissie Financiën & Veiligheid van 
6 december 2017 heb ik u toegezegd voor de zomer mijn eerste indrukken 
over deze maatregelen met u te delen. 

De maatregelen die wij hebben ingezet in antwoord op de toenemende en 
dynamische vraag naar toezicht en handhaving, betreffen: de optimalisering 
van onze parkeerhandhaving, het opzetten van een pilot voor een systeem 
voor data/risico gestuurde handhaving en het versterken van de 
samenwerking in de keten. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat onze 
toezicht- en handhavingscapaciteit op termijn doelgerichter en trefzekerder 
wordt ingezet. 

Veiligheid en leefbaarheid 
Onlangs heeft u van ons de derde monitor Veiligheidsbeleid over 2017 
ontvangen (brief d.d. 7 maart 2018, ons kenmerk 6778020). Deze betreft de 
periode september tot en met december 2017. 

Net als in de vorige monitor, ervaart ruim 80% van de leden van het 
veiligheidspanel geen onveiligheidsgevoelens. De politiecijfers over 
incidenten en misdrijven laten nogmaals een daling zien ten opzichte van de 
vorige periode. Op onderdelen zijn deze cijfers wederom lager dan in elk van 
de voorgaande periodes en is sprake van een dalende trend over meerdere 
jaren. 
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Handhavingscapaciteit 
Onderstaand informeren wij u over onze eerste indrukken van de door ons 
ingezette maatregelen. Zoals wij u ook in onze brief ter beantwoording van 
uw motie handhaving (brief d.d. 19 september 2017, ons kenmerk 6571629) 
hebben aangegeven verwachten wij dat deze maatregelen op termijn zullen 
leiden tot een effectievere organisatie zonder dat er direct capaciteitswinst 
wordt geboekt. 

Maatregel 1 : optimalisering van de parkeerhandhaving 
Voor een optimale parkeerhandhaving zoeken wij continue het optimum 
waarin de betalingsbereidheid, het boetebedrag en de kosten voor uitvoering 
met elkaar in evenwicht zijn. Hiertoe werken wij aan de digitalisering van 
onze parkeerhandhaving en optimaliseren wij onze bedrijfsvoering. 

Om te kunnen sturen op betalingsbereidheid en goed in te kunnen spelen op 
beleidskeuzes op gebied van betaald parkeren, hebben wij een flexibele 
organisatie die kan meegroeien en -krimpen. De kosten en opbrengsten van 
fiscale handhaving zijn nu ondergebracht bij het Parkeerbedrijf terwijl de 
uitvoering bij Stadstoezicht is belegd. Door de financiën en de uitvoering in 
één hand te organiseren, kan Stadstoezicht beter sturen op de 
betalingsbereidheid. Deze optimalisering van onze bedrijfsvoering hebben wij 
in gang gezet. 

Voor de verdere digitalisering van onze parkeerhandhaving hebben wij het 
kentekenparkeren ingevoerd en maken wij gebruik van de scanauto. Hiermee 
genereren we data waarmee we onze parkeerhandhaving gerichter kunnen 
inzetten. Het aanbestedingstraject voor het scanvoertuig wordt medio 2018 
afgerond. Tot die tijd huren wij een scanvoertuig. 

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande maatregelen hebben geen effect op de 
integrale handhaving. De efficiencywinst winst komt enkel ten goede aan de 
handhaving van fiscaal parkeren. 

Ten aanzien van verkeersoverlast en foutparkeren (Wet Mulder) constateren 
wij met name in de wijken een toegenomen vraag naar toezicht en 
handhaving. Dit blijkt ook uit de veiligheidsmonitor. De handhaving hiervan 
kost geld; de opbrengsten zijn voor het Rijk, terwijl de kosten worden 
gedragen door de gemeente. Met de huidige capaciteit kunnen wij niet aan de 
vraag om handhaving voldoen. Ter vergroting van de verkeersveiligheid in de 
wijken, onderzoeken wij of wij vanuit ons programma verkeer extra middelen 
vrij kunnen maken voor de aanpak van verkeersoverlast en foutparkeren in de 
wijken. 

Daarnaast wordt in de binnenstad veel overlast ervaren van de bevoorrading. 
Het autoverkeer in de binnenstad is gereguleerd met behulp van venstertijden. 
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Wij starten een pilot digitale handhaving van de venstertijden op basis van 
kentekenherkenning. 
In deze vorm van handhaving scant een camera het kenteken bij de toegang 
tot een bepaald gebied en vergelijkt dit met het digitale vergunningensysteem. 
Daarnaast blijven wij net als nu in het gebied controleren of er ook 
daadwerkelijk sprake is van laden en lossen. De digitale toegangscontrole 
maakt onze handhaving van de venstertijden effectiever. 
De pilot digitale handhaving venstertijden doen wij alleen in een beperkt 
gebied. Op basis van de uitkomsten van de pilot, bekijken wij of wij de 
digitale handhaving van de venstertijden op basis van kentekenregistratie 
breder willen toepassen. Wij verwachten u hierover in het tweede kwartaal 
van 2019 nader te kunnen informeren. 

Maatregel 2: Data/risico gestuurd handhaven 
Om onze handhaving meer proactief en risicogestuurd te kunnen inzetten, 
werken wij aan een systeem voor datagestuurd handhaven. In dit systeem 
worden onze gegevens over de openbare ruimte gecombineerd tot nieuwe 
sturingsinformatie. Ons doel is om uit deze informatie trends te herleiden 
waardoor bepaalde gebeurtenissen vooraf beter kunnen worden voorspeld. 
Hier kunnen wij vervolgens onze inzet (aantal handhavers, locatie, moment) 
op afstemmen waardoor meer effectief kan worden gehandhaafd. 

Wij werken nu aan een prototype voor dit systeem. Daarbij richten wij ons 
eerst op de handhaving van bijplaatsingen bij ondergrondse containers. Het 
doel is te komen tot een dashboard waarin we op basis van data uit het 
verleden de bijplaatsingen visueel maken, zodat we hieraan duiding kunnen 
geven ten behoeve van onze handhavingsinzet voor de toekomst. Onze 
verwachting is dat wij na de zomervakantie het eerste prototype gereed 
hebben. 

Het prototype vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ons systeem 
voor datagestuurde handhaving. Het kan worden uitgebreid naar andere 
domeinen van handhaving, op termijn kunnen de gegevens ook realtime 
beschikbaar worden gemaakt en kunnen de gegevens worden gecombineerd 
met trends om onze inzet verder te optimaliseren. 
Om dit te kunnen realiseren, zijn investeringen noodzakelijk. Incidenteel om 
het systeem te bouwen en in te richten. En structureel om duiding te geven 
aan de informatie die dit systeem oplevert, deze te vertalen naar de 
handhavingsinzet en voor licenties van onderliggende programma's. Het is 
aan het nieuwe college om deze investeringen af te wegen. 

Voor het toezicht op de niet vergunde prostitutie gebruiken we inmiddels een 
internet zoekmachine die een overzicht kan geven van het aanbod in de stad. 
Daarnaast is het mogelijk om uit het actuele aanbod te selecteren op de 
situaties met de meeste aanwijzingen voor uitbuiting en andere risico's. In 
concrete casussen is het mogelijk om te onderzoeken of sprake is van 
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herhaling door te zoeken op eerder gebruikte kenmerken. Dit leidt tot een 
efficiënter toezicht. 

Maatregel 3: Samenwerking in de keten versterken 
Naast bovengenoemde maatregelen zetten wij in op het versterken van de 
samenwerking in de keten, zowel intem als extern. Zo overleggen wij met de 
politie over de intensivering van de samenwerking met Stadstoezicht en de 
concernstaf Openbare Orde en Veiligheid. Deze richt zich vooral op een 
betere informatie-uitwisseling, maar betreft ook de afstemming van de inzet 
in de openbare ruimte, de afstemming van projecten en de gezamenlijke 
uitvoering van projecten op gebied van jeugdoverlast, verkeersproblematiek 
en venstertijden. Met de politie is de afspraak gemaakt dat zij meer inzet gaan 
plegen op verkeershandhaving en op dat terrein meer boetes gaan schrijven. 

Daarnaast verkennen wij op welke wijze wij de toezicht- en 
handhavingstaken op het gebied van drank, horeca en prostitutie kunnen 
bundelen met onze toezicht- en handhavingstaken in de openbare ruimte. Met 
deze bundeling van taken bij één onderdeel beogen wij inhoudelijk een 
effectieve samenwerking op deze gebieden. 

Conclusie 
Het gaat goed met de veiligheid in onze stad. De door ons ingezette 
maatregelen dragen bij aan de realisatie van onze ambities ten aanzien van 
een veilige stad. Uit de laatste veiligheidsmonitor wordt duidelijk dat Stadjers 
dit ook zo beleven. Ondanks de genomen maatregelen ontstaat er meer druk 
op de handhaving. Wij zien dit met name op de gebieden van verkeersoverlast 
en verkeershandhaving, horeca, prostitutie en jeugdoverlast. Daarnaast vraagt 
de binnenstad, gelet op de schaarse ruimte, ook extra aandacht van de 
handhaving. 

Het vraagstuk rondom onze toezicht- en handhavingscapaciteit heeft vooral 
betrekking op het gewenste ambitieniveau. Het is aan een nieuw college om 
af te wegen welke investeringen het daarin wil doen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


