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Nummer 2019/47 
 

 

datum raadsvergadering : 4 Juli 2019 

onderwerp : Capaciteit handhaving en juridische advisering 

t.b.v. OOV en ruimtelijke ontwikkelingen.  

portefeuillehouder : Joyce Langenacker  

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
In Ouder-Amstel is er behoefte aan extra ondersteuning voor Openbare Orde en Veiligheid 

(OOV) en juridische ondersteuning voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is gedeeltelijk door 

beleidsmedewerkers opgepakt, er is extra inhuur geweest van advocaten en binnen Duo+ 

zijn er extra uren besteed. Dit incidenteel organiseren van inzet is onvoldoende om 

handhaving en de afwikkeling, en de juridische advisering op het gewenste niveau te 

houden. De kosten voor 0,66 fte handhaving gerelateerd aan OOV zijn €51.200 per jaar. 

De kosten voor 0,66 fte juridische advisering zijn €51.200 per jaar. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Afgelopen maanden is gewerkt aan de dienstverleningsovereenkomsten tussen Ouder-

Amstel en DUO+. De ontwikkelingen in het openbare orde en veiligheidsbeleid en op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkelingen leiden er toe dat Ouder-Amstel meer inzet vraagt 

dan Duo+ kan leveren.  

Voor VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) is gebleken dat er een toename is van 

het aantal handhavingszaken, vooral op het vlak van Openbare Orde en Veiligheid 

(OOV). Daarnaast is er toename in vraag naar juridische advisering. Ook in Uithoorn is er 

een toename aan vraag naar deze advisering.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeente heeft een veiligheidsplan. De in dit plan opgenomen feitelijke handhaving, 

juridische handhaving en advisering worden door Duo+ uitgevoerd. Daarnaast 

ondersteunt Duo+ de gemeente met allerhande juridische advisering, bijvoorbeeld op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

In de afgelopen jaren is de vraag naar (juridische)handhaving en juridische 

ondersteuning in Ouder-Amstel gegroeid. Er is steeds meer en uitgebreider beleid 

betreffende veiligheid, dat beslag moet krijgen in feitelijke, of bestuursrechtelijke 

handhaving en daarmee ook juridische ondersteuning noodzakelijk maken. De Kraakwet, 

burgemeestersbevoegdheden, personen met verward gedrag, woonoverlast- en 

woonfraude-, en de Opiumwet zijn enkele voorbeelden van wettelijke beleidskaders. In 

het veiligheidsplan is ondermijning als belangrijk thema benoemd, net als jeugdoverlast. 

Dit allemaal vraagt extra inzet. 

 

In de gemeente zijn er afgelopen jaren veel ontwikkelingen opgestart. Naast de grote 

projecten worden ook kleinere locaties in de kernen ontwikkeld. Bij ontwikkelingen 
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komen altijd verschillende problemen naar boven die die ook juridische ondersteuning 

vragen. Deze juridische ondersteuning is lang niet altijd (volledig) op het project te 

verhalen. Denk hierbij aan Bibob bij aan-en verkopen en grote Wabo vergunningen, en 

het woonbotendossier.  

 

Dit is gedeeltelijk door beleidsmedewerkers opgepakt, er is extra inhuur geweest van 

advocaten en binnen Duo+ zijn er extra uren besteed. Dit incidenteel organiseren van 

inzet is onvoldoende om handhaving en de afwikkeling, en de juridische advisering op het 

gewenste niveau te houden.  

 

Wat gaan we doen? 
De raad wordt gevraagd Duo+ opdracht te geven handhaving en juridische 

ondersteuning te intensiveren voor Ouder-Amstel en hiervoor budget beschikbaar te 

stellen.  

 

Voor feitelijke en juridische handhaving gerelateerd aan OOV is een extra inzet van 0,66 

FTE nodig. Juridische advisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen heeft 

eveneens een extra inzet van 0.66 FTE nodig om op het gewenste niveau te 

functioneren. 

 

De capaciteit opgenomen in het handhavingsbeleidsplan blijft ongewijzigd.  

De gevraagde uitbreiding van inzet is nodig vanwege de intensivering van de vraag om 

ondersteuning vanuit Ouder-Amstel.  

 

Beleid en handhaving op het gebied van OOV, VTH en bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

sterk met elkaar verweven. Deze capaciteit wordt ook ingezet om de integraliteit tussen 

OOV, VTH en gebiedsontwikkeling te versterken.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
n.v.t. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Als er niet toe wordt besloten de opdracht aan Duo+ te geven en het benodigde budget 

hiervoor beschikbaar te stellen, dan wordt het meerjarenveiligheidsbeleid (ter vaststelling 

in de raadsvergadering van juli) niet conform uitgevoerd. Het is dan nodig het 

veiligheidsbeleid aan te passen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kosten voor 0,66 fte handhaving gerelateerd aan OOV zijn €51.200 per jaar.  

De kosten voor 0,66 fte juridische advisering zijn €51.200 per jaar. 

 

Dit wordt in 2019 ten laste van begrotingsresultaat gebracht. Voor 2020 en verder wordt 

het in de begroting opgenomen.  

Deze kosten zijn nog niet verwerkt in de Burap. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Duo+ wordt op de hoogte gesteld van uw besluit.  

 

Wat is het vervolg? 

Duo+ zal de taken uitvoeren. 
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Hoe monitoren en evalueren we? 
Via de reguliere p&c-producten van Duo+, en de beleids- en projectverslaglegging van 

Ouder-Amstel. 

 

 


