
 
 
 
 
 
 
 

 SPK/ART.38INFO HANDHAVING/MAART 2020 

       

Aan:   College van Burgemeester en Wethouders 

  Postbus 600 

  6460 AP Kerkrade 

 

Van:   SP Kerkrade 

   

 

Betreft:  vragen presentatie cluster handhaving  

 

Antwoord:  Schriftelijk 

 

Datum:  12-maart-2020 

 

Naar aanleiding van de summiere presentatie van de Cluster Handhaving en de Politie in de 

commissie AZM heeft de SP een aantal vragen. 

 

1. De portefeuillehouder heeft niet kunnen toezeggen dat in de toekomst presentaties tijdig 

worden aangeleverd voorafgaand aan de vergadering. Is het College het met de SP eens dat 

daarmee zeer mondjesmaat met de actieve informatieplicht wordt omgegaan en dat 

daarmee een goede voorbereiding van een parlementair debat en daarmee een kwalitatief 

goed debat tijdens de vergaderingen niet mogelijk is? 

 

1a. Zo ja, wat wil het College van B&W doen aan het verbeteren van de actieve 

informatieplicht? 

 

1b. Zo nee, waarom niet? 

 

2. In de tabel zijn geen cijfers opgenomen over 2018. In de mondelinge behandeling werd 

aangegeven dat de cijfers van 2018 anders zijn geregistreerd. Vergelijking van de cijfers van 

2018 en 2019 zou daarmee niet mogelijk zijn. De term “appels en peren” werd daarbij 

gebruikt. Graag ontvangt de SP alsnog de cijfers van de Cluster Handhaving over 2018 ook al 
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zouden deze niet vergelijkbaar zijn met die van 2019 alsmede het operationele werkplan van 

het Cluster Handhaving. 

 

3. Bij de mondelinge behandeling is de vraag gesteld over het aantal algemene meldingen. 

Het antwoord daarop was dat deze meldingen vooral betrekking hadden op dienstverlening 

en hulp. Is het College het met ons eens dat deze cijfers dan niet zijn de relateren aan 

overlast c.q. onveiligheid en dat deze cijfers niet in de tabel Meldingen Overlast thuishoort, 

maar apart als prestatie van de Cluster Handhaving dient te worden geduid? 

 

4. Bij de mondelinge behandeling van de presentatie werd uitgesproken dat de 

medewerkers van de cluster Handhaving veel vaker “achter de voordeur” komen. Hoeveel 

vaker is dat dan? 

 

5. Bij de mondelinge behandeling van de presentatie werd uitgesproken dat de 

medewerkers van de cluster Handhaving veel vaker “achter de voordeur” komen. Is het 

College het met de SP eens dat het “achter de voordeur” eigenlijk veel eerder preventief 

dient plaats te vinden, dus voordat handhavende acties nodig zijn. Zo ja wat gaat het College 

daar dan concreet ter verbetering aan doen? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Alvast bedankt voor de beantwoording, 

Namens SP Kerkrade, 

 

Marianne Laumann 

 

 

 


