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1.Inleiding
Voor u ligt het werkplan Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte 2014. Het werkplan beschrijft de
werkzaamheden die de buitengewoon opsporingsambtenaren van het cluster THOR in 2014 zullen
uitvoeren. Het betreft hier de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en
regelgeving op het gebied van de Algemeen Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening, Dranken Horecawet en de Regelementen Vervoer en Verkeer. In de programma’s die relevant zijn voor de
taakstelling van cluster Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte is beleid ontwikkeld ten aanzien van
problemen die er binnen die veiligheidsvelden worden gesignaleerd. Het gaat daarbij om:


Veilige woon- en leefomgeving (verloedering/kwaliteit van de woonomgeving);



Bedrijvigheid en veiligheid;



Jeugd en veiligheid;



Fysieke veiligheid;



Integriteit en veiligheid.

Het handhavingsprogramma Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte 2014 is het resultaat van het
bijeen brengen van verschillende programma’s; Veiligheid, Economie, Recreatie, Openbare Ruimte en
Mobiliteit. Op onderdelen uit die programma’s en wensen van de politiek volgt een prioriteitsstelling
voor de THOR.
2. Cluster Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte
Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte valt onder de afdeling Openbare Werken (OW). Het cluster
helpt Uden, Volkel en Odiliapeel schoon en veilig te houden. Dit bereiken wij door te controleren op het
naleven van regels, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de openbare ruimte. Hierbij
valt te denken aan onder andere parkeertoezicht, toezicht op evenementen, toezicht op het
hondenbeleid en toezicht op huishoudelijk afval. Het cluster bestaat uit 7 buitengewoon
opsporingsambtenaren(boa’s), 1 administratieve medewerkster en 1 coördinator(8,55 fte).
2.1Buitengewone Opsporingsambtenaren in de openbare ruimte
Boa’s dragen bij aan het bevorderen van de lokale leefbaarheid en het vergroten van het gevoel van
veiligheid onder de burgers. Door toezicht en handhaving in de openbare ruimte is er een verhoging
van de sociale controle en correctie, wordt de leef- en woonomgeving verbeterd en het onrust- en
onveiligheidsgevoel verminderd. Boa’s hebben een preventieve werking op vandalisme en criminaliteit
en bevorderen het verantwoordelijkheidsbesef. Met betrekking tot de genoemde onderwerpen spelen
zij een belangrijke rol. De handhavers zijn de ogen, de oren, de mond en de tanden (verbaliseren) van
de gemeente. Voor de uitvoering van het beleid is de inzet van het cluster gewenst, zo niet
noodzakelijk.
Doordat boa's in dienst zijn van een overheidsinstantie en hun opsporingsbevoegdheid combineren
met toezichthoudende bevoegdheden, hebben zij een schakelfunctie tussen bestuur, Openbaar
Ministerie en politie. Zij staan met één been in het bestuursrecht en met één been in het strafrecht. Ze
hebben kennis van beide velden en contacten binnen zowel de bestuursrechtelijke als de
strafrechtelijke omgeving. Hierdoor kunnen zij in veel situaties beoordelen welke vorm van optreden
het meest passend is, wat hiervoor nodig is en wie hierbij eventueel betrokken moet worden.
De Boa’s zijn bevoegd tot optreden indien mensen de regels niet nakomen. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het uitschrijven van proces-verbalen van overtredingen met betrekking tot fout parkeren, fietsen
in het winkelgebied of het opmaken van een bestuurlijke strafbeschikking betreffende het illegaal
storten van huishoudelijk afval. Het cluster wil ongewenst gedrag tegengaan en het liefst voorkomen
door zichtbaar in Uden, Volkel en Odiliapeel aanwezig te zijn. Verder staat ‘Gastheerschap’ hoog op de
politieke agenda van gemeente Uden. “Voorkomen is beter dan genezen”. Enkele voorbeelden van
gastheerschap zijn burgers attenderen op zakkenrollerij en burgers informatie verstrekken over
wetgeving.
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Het domein van de openbare ruimte in de gemeente Uden is aanzienlijk. Binnen dat domein vinden
altijd wel, her en der, overdag dan wel ’s nachts gedragingen plaats die niet in overeenstemming zijn
met de gestelde regels. Toezicht en handhaving is nodig om het veiligheidsgevoel van burgers en
bedrijven en de leefbaarheid van de gemeente te waarborgen. Gelet op het aantal overtredingen en
mede gelet op de beschikbare middelen en capaciteiten, is het noodzakelijk een aantal prioriteiten te
stellen. Het is immers niet mogelijk op alle tijden alle overtredingen in de openbare ruimte waar te
nemen en te handhaven. Om effectief en efficiënt met de beschikbare middelen en capaciteiten om te
gaan, dient de prioritering gericht te zijn op de mate van handhaafbaarheid, de aard evenals frequentie
van de overtreding.
Gekozen wordt voor een aanpak waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zogenaamde ‘ actieve’
en ‘passieve’ doelen. Dit onderscheid heeft te maken met de prioriteitstelling van soorten van
overtredingen.
Onder ‘actieve doelen’ wordt verstaan, van te voren gestelde prioriteiten, waar toezicht en handhaving
gericht naar ‘op zoek gaat’ en zich daarop concentreert. Zoals eerder aangegeven ontstaan actieve
doelen naar aanleiding van meldingen van burgers en ketenpartners en politiek. Toezicht en
handhaving hebben als doel een positieve beïnvloeding van het veiligheidsgevoel van de burgers te
bevorderen als speerpunt in het integrale veiligheidsbeleid.
De activiteiten van het cluster vloeien voort uit verschillende programma’s waaraan uitvoering wordt
gegeven:


betaald parkeren (parkeerbelasting) en parkeren vergunninghoudergebieden;



hondenoverlast;



fietsoverlast in het winkelgebied;




overlast door verkeer;
markttoezicht en toezicht in het centrum;



controle op voorwerpen, terrassen, uitstallingen en (evenementen)vergunningen;




illegale reclame;
vervuiling van de openbare ruimte;



veiligheid rondom scholen;




jeugdoverlast;
evenementen en kermis;



drank en horeca;



toezicht in het buitengebied;



controle op het nachtregister;



controle op woonadresfraude;



controle op opkoopregister.

Onder ‘passieve doelen’ wordt verstaan, de resterende soorten van overtredingen, met lagere
prioritering van inzet, gelet op mate van frequentie van voorkomen, arbeidsintensiviteit en
handhaafbaarheid. Het toezicht en handhaving op deze passieve doelen geschiedt bijvoorbeeld naar
aanleiding van een melding en/of wordt tijdens de ‘prioriteitenronden’ als het ware bij toeval
opgemerkt. Om actief op zoek te gaan naar dergelijke overtredingen zou te arbeidsintensief zijn met
een laag handhaafbaarheidsrendement, met andere woorden een inefficiënt toezicht en handhaving,
gelet op beschikbare tijd en capaciteiten.
Ter illustratie: toezicht & handhaving op graffiti. De toezichthouders zouden 24 uur alle muren in de
openbare ruimte in de gaten moeten houden om misschien een graffitispuiter op heterdaad te kunnen
betrappen. Andere voorbeelden zijn wildplassen, illegaal inzamelen van goederen en oneigenlijk
gebruik sport- en speelterreinen.
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In het kort betekent dit een 2-in-1 toezicht en handhaving; waar je in eerste instantie richt op de
actieve doelen, kun je tegelijkertijd ook de passieve doelen meenemen op je weg. Daarbij dient nog te
worden meegenomen dat de mate van toezicht op momenten kan verschillen, afhankelijk van de kans
dat een bepaalde overtreding zich wel of niet meer voor kan doen.
2.2 Gebiedsgericht werken
In 2013 heeft het cluster een aanvang gemaakt met gebiedsgericht werken. Het cluster werkt volgens
het model van de politie Uden in vijf gebieden met een toevoeging de natuurgebieden(buitengebied).


Centrum, Flatwijk, Sportlaan en Zoggel;



Bogerd-Vijfhuis, Moleneind-Groenewoud en Buitengebied West;




Bitswijk, Hoevenseveld, Schutveld en Maashorst;
Buurtschap Hoeven, Melle, Raam, Vluchtoord, Loopkant en Buitengebied Oost;



Hoenderbos, Eikenheuvel, Buitengebied-Zuid, Volkel, Vliegbasis en Odiliapeel;



Natuurgebieden.

Vanaf 2014 zullen de boa’s integraal en gebiedsgericht worden ingezet. Zo heeft elke gebied een
gebiedsboa, een wijkagent en een gebiedsregisseur. Samen zal het team werken aan de leefbaarheid in
een gebied. Samen benoemen zij de eerste signalen van (maatschappelijke) verloedering in de wijk,
dragen knelpunten aan en werken samen met de ketenpartners aan een oplossing van het probleem.
Hierna volgen enkele voorbeelden.



Jeugdoverlast in de wijk;
Parkeerproblemen;



Illegale storten van afval.

In de bijlage 1 tot en met bijlage 6 wordt per gebied ingegaan op de specifieke taken en locaties.
2.3 Opleidingen
Binnen het robuuste basisteam Maas & Leijgraaf nemen de boa’s deel aan de opleiding permanente
her- en bijscholing Handhaver Toezicht en Veiligheid(HTV). Naast de genoemde opleiding volgen zij de
training Integrale Beroepsvaardigheid Training(IBT).
2.4 Politie Uden
De directe toezichthouder, politie, ziet toe op de juiste uitoefening van bevoegdheden en
samenwerking met de opsporingsambtenaren van de politie. In het kader van een vruchtbare
samenwerking en een goede communicatie tussen de opsporingsambtenaren van de politie en boa’s
van de gemeente Uden zal in 2014 structureel worden samengewerkt met de politie Uden op
verschillende gebieden en tijdstippen.
Wekelijks:


maandagmarkt(o.a. verkeer, zakkenrollerij en winkeldiefstal);

Maandelijks:


zwerfafval (projectmatig);



jeugdprojecten;



nachtregister;



opkoopregister;



drank en horeca.

Jaarlijks:


gezamenlijke

thema’s,

georganiseerd

door

vuurwerkcontrole).
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de

politie

(o.a.

verkeerscontrole

en

2.5 Regionale intergemeentelijke samenwerking
Gemeenten kijken naar vormen van regionale samenwerking in het robuuste basisteam Maas &
Leijgraaf. In 2014 zal ingezet worden op gezamenlijke trainingen en seminars en samenwerking op
gebied van drank- en horecawet. Voor het opzetten van een regionale structuur en regionale
samenwerking wordt er 200 uur beschikbaar gesteld.
3. Handhavingprogramma cluster Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte 2014
Het cluster heeft uren en prioriteiten aan producten toegerekend aan de hand van werkoverleggen,
programma’s, meldingen en klachten. In hoofdstuk 3 volgt een uiteenzetting van diensten betreffende
3 categorieën, t.w. prioriteit 1 (hoogste), prioriteit 2 (lagere) en prioriteit 3 (specifieke taken).
Gedurende het jaar kan op verzoek van bestuur en/of ketenpartners prioriteiten worden aangepast. De
huidige indeling is gebaseerd op hotspots, meldingen van burgers en programma’s. Tevens zijn uren
toegekend op basis van historische gegevens en intensiteit van het product.

Producten met prioriteit 1
3.1 Controle betaald parkeren
Fiscale handhaving is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen dat de bereikbaarheid voor
bewoners en bezoekers van het centrum op orde is. Er wordt toezicht uitgeoefend om de
betalingsbereidheid voor kort parkeren te verhogen. Op locaties met lage betalingsbereidheid en hoge
bezettingsgraad wordt extra gecontroleerd. De parkeerder moet het risico dat hij of zij een parkeerbon
krijgt, dusdanig hoog inschatten dat er een keuze gemaakt wordt vooraf de parkeerbelasting te
voldoen. De THOR zal dagelijks inzet leveren voor genoemde parkeercontrole.
Reservering uren 2014: 2.000 uur.
3.2 Toezicht Centrum en Toezicht Wijken
In 2014 zullen er gerichte acties worden georganiseerd met betrekking tot overtredingen zoals
zakkenrollerij, markttoezicht(samenwerking met de politie), vrijhouden van de blindengeleidestrook en
toezicht parkeerterreinen. Verder zullen de gebiedsboa’s en de wijkagenten wekelijks de wijken
schouwen op gebied van leefbaarheid. Onderwerpen als jeugd en alcohol(zie thema vindplaatsen
openbare ruimte), zwerfafval, verkeer, oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte en burenruzie
zullen vol de aandacht krijgen.
Reservering uren 2014: 2.000 uur.
3.3 Controle op Drank en Horeca
Voorheen controleerde de Voedsel Waren Autoriteit(VWA) de verschillende inrichtingen waar o.a.
alcohol werd verstrekt. Vanwege de beperkte capaciteit van de VWA is de toezichtstaak
gedecentraliseerd. Het doel van de decentralisatie is om dit toezicht te verscherpen en dus de
frequentie te verhogen. Voor deze taak zijn geen extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld aan de
gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Uden dat er een extra toezichtstaak bijkomt. Deze taak
wordt ingepast in het toezicht en handhavingsprogramma van het cluster. Voor de handhaving geldt
dat er, rekening houdend met de vastgestelde aandachtspunten, een aantal prioriteiten wordt
vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht. De volgorde van de tekst is niet bepalend voor de prioriteit.
Met betrekking tot de technische aspecten uit de drank- en horecawet heeft cluster THOR een
signalerende functie.
Doelstelling
Doelstelling van het handhavingsplan is

het voorkomen dat alcoholgebruik een maatschappelijk

probleem wordt binnen de gemeente Uden. Door de inzet van handhaving wordt getracht het
alcoholgebruik onder de jongeren te laten afnemen. Daarnaast wordt de focus gelegd op een aantal
handhavingsprioriteiten om het doel te behalen.
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Toezicht op inrichtingen
Wanneer het gaat om inrichtingen wordt hiermee niet alleen de natte- en droge horeca, supermarkten,
slijterijen en paracommerciële instellingen bedoeld. Ook inrichtingen waar een alcoholverkoopverbod
geldt moeten bezocht worden. Van belang is dat zowel de exploitanten als de ondernemers zich
bewust worden dat de gemeente voortaan het toezicht uitvoert.
Het is daarom van belang dat alle inrichtingen worden bezocht. Bij dit bezoek wordt uitleg gegeven
over de inhoud van de toezichtstaak. En vervolgens kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt
om een 1ste controle uit te voeren. Daarnaast ziet de gemeente erop toe dat de paracommerciële
instellingen geen bijeenkomsten organiseren van persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen. Op
basis van signalen en steekproefsgewijze controles wordt hier op toegezien.
Reservering uren 2014: 175 inrichtingen x 2(boa’s) x 1 uur = 350 uur.
Controle leeftijdsgrenzen (ook bij paracommercie)
Per 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens, voor alcoholgebruik, verhoogd naar 18 jaar. Door de GGD is
eerder aangegeven dat zij zich vooral zorgen maakt om de jongeren in de leeftijd 16-18 jaar. Voor de
toezichtstaak betekent dit dat de gemeente Uden steekproefsgewijs alle soorten inrichtingen gaat
controleren op het schenken van alcohol onder de 18 jaar. Daarnaast wordt op basis van ontvangen
signalen ook gecontroleerd. In de gemeente Uden worden met regelmaat evenementen georganiseerd.
De meeste evenementen trekken veel jongeren aan. Dit zijn veelal jongeren die de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt. Derhalve is het van belang dat de toezichtstaken genoemd in de Drank en
Horecawet worden uitgevoerd. Na 1 januari 2014 geldt dat het op het moment dat een jongere onder
de 18 jaar alcohol aanwezig heeft op een publiek toegankelijke plaats deze in bepaalde gevallen
strafbaar is, en zal daarvoor worden beboet. In het publieke domein op straat is de jongere altijd
strafbaar als deze alcohol aanwezig heeft. Naast de jongeren kan ook de exploitant die de alcohol
heeft verstrekt een (bestuursrechtelijke)boete ontvangen.
Reservering uren 2014: 125 controles(inclusief her-controles) x 2(boa’s) x 3 uur = 750 uur.
Vindplaatsen openbare ruimte, jeugd (niet specifiek paracommercie)
Uit het beeld is naar voren gekomen dat er verschillende vindplaatsen zijn in de openbare ruimte waar
jongeren alcohol nuttigen. Het gaat dan om jongerenontmoetingsplaatsen, parken, afgelegen
parkeerplaatsen, portieken, sportvelden etc. Om inzicht te krijgen of jongeren onder de 18 jaar ook
alcohol nuttigen op de genoemde vindplaatsen wordt dit meegenomen in de controlerondes van de
THOR. De jongerenontmoetingsplaatsen in de gemeente Uden zullen door de boa’s steekproefsgewijs
worden gecontroleerd op onder andere drankgebruik en afval. Misstanden worden direct aangepakt.
Hiervoor reserveert het cluster 416 uur. Medio 2014 zal een evaluatie plaatsvinden met werkgroep
jeugd en veiligheid betreffende de opbrengsten van de inzet van de boa’s en de werkwijze. De
genoemde uren zijn opgenomen onder thema toezicht centrum en wijken.
3.4 Parkeren
Binnen het thema parkeren wordt inzet geleverd met betrekking tot toezicht parkeeroverlast en
controle op parkeervergunningen, invalidenparkeerkaarten c.q. ontheffingen in de openbare ruimte.
Dagelijks zal er op parkeerexcessen, zoals parkeren voor een uitrit, op een gehandicaptenparkeerplaats, op het trottoir, binnen vijf meter van een kruising, ed. strikt worden gehandhaafd. Bij
overtredingen wordt er tevens gekeken naar de vrije doorgang van de hulpdiensten, voetgangers met
kinderwagens en rollators en niet te vergeten de veiligheid van spelende kinderen.
Bij de uitvoering van wetgeving is het reglement verkeersregels en verkeerstekens(RVV) van toepassing.
Reservering uren 2014: 1.300 uur.

7

3.5 Fietsen en fietsers in voetgangersgebied
Veel bezoekers en ondernemers ondervinden hinder van rondslingerende fietsen in het winkelgebied
en aan burgers die fietsen in het voetgangersgebied. Daarom prioriteert cluster THOR
handhavingsacties tegen het fietsen in genoemde gebied en zal er in 2014 een plan van aanpak komen
om overlast van geparkeerde fietsen buiten de aangewezen plaatsen tegen te gaan.
Reservering uren 2014: 500 uur.
3.6 Toezicht veiligheid rondom scholen
In het kader van veiligheid en leefbaarheid zal cluster toezicht en handhaving openbare ruimte in 2014
wederom toezicht houden op parkeergedrag van weggebruikers rondom scholen.
Reservering uren 2014: 200 uur.
3.7 Controle op voorwerpen en uitstallingen
Indien er een object geplaatst wordt in de openbare ruimte is het aanvragen van een vergunning
noodzakelijk. Dit geldt ook voor het uitstallen van goederen door een ondernemer of het parkeren van
bedrijfsvoertuigen in de openbare ruimte(ontheffing). In 2014 zal cluster THOR inzet leveren om
misstanden in de openbare ruimte te voorkomen. Wanneer een overtreding wordt vastgesteld, wordt de
burger c.q ondernemer zo mogelijk in staat gesteld alsnog een vergunning aan te vragen.
Reservering uren 2014: 100 uur.

Producten met prioriteit 2
3.8 Controle hondenbeleid
Hondenoverlast(loslopen en hondenpoep) wordt in alle gebieden gestructureerd aangepakt. Locaties
die als hotspots zijn aangemerkt worden intensief gecontroleerd. Maandelijks worden de hotspots
besproken en geactualiseerd. Met enige regelmaat zal tevens in burger worden gesurveilleerd op tijden
dat honden doorgaans worden uitgelaten, namelijk in de vroege ochtend of in de avonduren.
Reservering uren 2014: 600 uur.
3.9 Controle op vervuiling openbare ruimte
Cluster THOR controleert met regelmaat of huishoudelijk afval en grofvuil correct en legaal wordt
aangeboden. Wordt het afval op illegale wijze aangeboden, dan wordt er gecontroleerd op
adresgegevens. Als de dader is achterhaald, wordt er een bestuurlijke strafbeschikking uitgeschreven.
Reservering uren 2014: 500 uur.
3.10 Toezicht Buitengebied
In 2014 zullen er gezamenlijke handhavingsacties worden georganiseerd met de regionale
handhavers(samen sterk in het buitengebied), de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren
van de gemeente Uden. Er zal gecontroleerd worden op onder andere motorcrossers, illegaal stoken,
dumpen van afval, foutief parkeren en (commerciële ) activiteiten in het buitengebied.
Reservering uren 2014: 830 uur.
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Specifieke taken 3
3.11 Evenementen
In 2014 zal de THOR aandeel leveren aan toezicht rondom evenementen en kermis en controles van de
afgegeven vergunningen. Enkele evenementen kennen een afwijkend rooster. In overleg met de
politie(directe toezichthouder) zullen de taken en werktijden nader worden bepaald. De standaardtaken
zijn onder ander vergunning controle, parkeergedrag, leefbaarheid en zakkenrollerij.
Reservering uren 2014: 1.270 uur.
3.12 Controle op woonadresfraude
In 2014 zal het thema van het bestrijden van woonadresfraude (inclusief de huisvesting van
arbeidsmigranten) worden voortgezet. “Verdachte” adressen worden door hen, indien nodig, met
andere disciplines voor het uitvoeren van een adresonderzoek bezocht. Het thema woonadresfraude
zal multidisciplinair worden opgepakt. Daarnaast zijn de toezichthouders voor integrale handhaving
belangrijk als oor-oogfunctie in de wijken en buurten. Signalen worden regelmatig afgestemd.
Daarnaast wordt de THOR in specifieke situaties gevraagd om signalen te melden.
Reservering uren 2014: 500 uur.
3.13 Controle op opkoopregister
In 2014 zal cluster toezicht en handhaving openbare werken samen met politie Uden uitvoering geven
aan het controleren van het opkoopregister tweedehands producten. Het digitaal opkoopregister
vereenvoudigt de registratie van helinggevoelige goederen, zoals mobiele telefoons, fietsen en
smartphones. Daarnaast is het mogelijk die gegevens automatisch te vergelijken met de gestolen
goederen die geregistreerd staan in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Dit betekent dat
handelaren in tweedehands goederen geen schriftelijk systeem meer hoeven bij te houden. De Boa’s en
de politie kunnen hun controlerende taak gemakkelijker uitvoeren. De politie spoort zo samen met het
Openbaar Ministerie eenvoudig helers en stelers op, zodat ze vervolgd kunnen worden.

De boa’s

zullen samen met de taakaccenthouder heling van de politie handelaren controleren op aanwezigheid
en volledigheid van het inkoopregister en goederen.
Reservering uren 2014: 300 uur.

3.14 Controle op nachtregister
In 2012 zijn de controles op het houden van een nachtregister ingevoerd. Eigenaren van campings,
recreatieterreinen, groepsaccommodaties, hotels en bread en breakfast zijn verplicht een nachtregister
bij te houden van de personen die bij hen nachtverblijf houden. De burgemeester heeft de
toezichthouders openbare ruimte en de ambtenaren van de Politie aangewezen als zijnde bevoegde
ambtenaren voor het uitvoeren van deze controles.
Controles hierop worden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Wetboek van
Strafrecht uitgevoerd door de toezichthouders en de Politie. In 2014 zullen steeksproefgewijs controles
worden uitgevoerd met betrekking tot het bijhouden van het genoemde register. Controles zijn van
belang voor het tegengaan van permanente bewoning op campings en recreatieterreinen. Daarnaast is
het van belang om in geval van calamiteiten te weten wie en hoeveel personen er verblijven.

Reservering uren 2014: 200 uur.
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3.15 Algemene Uren
Om te komen tot een professionele en flexibele organisatie zal er tijd worden geïnvesteerd in
organisatie en werkgroepen. Hierna volgt een opsomming van taken met betrekking tot de algemene
uren:


Administratieve verwerking “Mulderbonnen” ten behoeve van Centraal Justitieel Incassobureau;



Administratieve verwerking “Bestuurlijke Strafbeschikkingen” ten behoeve van Centraal
Justitieel Incassobureau;



Administratieve verwerking “Naheffingen belastingen”;



Overleg werkgroepen: Integrale handhaving gemeente, werkgroep verkeer, werkgroep
evenementen, overleg politie, overleg buurtverenigingen, clusteroverleg en bilateraal overleg



afdelingshoofd;
Overleg werkgroep Digitale Handhaving (Redora).

Reservering uren 2014: 800 uur.
4. Uren programma op jaarbasis
Onderwerp

2014

(1)Betaald parkeren(belastingen)

2.000

(1)Toezicht centrum en wijken

2.000

(1)Parkeren

1.300

(1)Controle op Drank- en Horecawet

1.100

(1)Fietsen en fietsers in het voetgangersgebied

500

(1)Toezicht verkeersveiligheid rondom scholen

200

(1)Controle op voorwerpen en uitstallingen

100

(2)Toezicht Buitengebied

830

(2)Hondenbeleid

600

(2)Vervuiling openbare ruimte

500

(3)Evenementen

1.270

(3 Algemene Uren

800

(3)Controle op woonadresfraude

500

(3)Controle op opkoopregister

300

(3)Controle op nachtregister

200

(3)Regionale intergemeentelijke samenwerking

200

Totaal

12.400

Opmerkingen m.b.t. programma op jaarbasis: 12.400 uur is gebaseerd op 8,555 fte x 1.450 uur netto
per fte per jaar.
5. Rooster
Om te kunnen voldoen aan de vraagstukken met betrekking tot toezicht en handhaving zijn de
bedrijfstijden van het cluster Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte vastgesteld op maandag tot en
met zondag tussen 0700 uur tot 02.00 uur. In overleg met de ketenpartners kunnen de werktijden
worden aangepast. De boa’s worden ingezet afhankelijk van nut en noodzaak.
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Bijlage 1
Gebied 1 Werkplan gebiedsboa 2014
Gebiedscode–wijknaam

Activiteit

0101 Centrum

Verkeershandhaving

Fiscaal parkeren


Blauwe Zone (bij de supermarkten)




Vergunninghouders Zone
Fietsen voetgangersgebied



Plaatsen van fietsen in het winkelconcentratiegebied



Gehandicapten parkeerplaatsen controleren

Milieu


Dumpen van afval



Vuilniszakken naast de ondergrondse container

Evenementen


Bourgondisch Uden



Uden Live



Etc.

Jeugd


Markt




Kerkstraat
Kazernestraat

Verkeersveiligheid basisscholen


Bedir



De Leeuwerik

hondenbeleid



Loslopende honden
Niet opruimen van hondenpoep

terrasvergunningen
Controles van de vergunningen van de winkels en uitstallingen
0104 Flatwijk

Milieu


Grofvuil verkeerd aanbieden


Vuilniszakken naast de ondergrondse container
verkeershandhaving


Parkeren buiten aangegeven vakken



Vergunning controles



Gehandicapten parkeerplaatsen controleren

Hondenbeleid

Park rondom de flats
0112 Sportpark

Verkeershandhaving

Controle op parkeerverbodzone
Jeugd



Geluidsoverlast
Parkeren van voertuigen

Zwerfafval
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0113 Zoggel

Verkeersveiligheid basisscholen


Jan Bluyssen

Hondenbeleid

Controle in heel Zoggel
Verkeershandhaving


Parkeren in het groen



Parkeren van defecte voertuigen



Parkeren geschorste voertuigen

Jeugd


Bij de sportvelden in Zoggel controle op hangjeugd



Controle op vissen zonder vispas

Kamp Abdijlaan

Netwerk

Schoon houden

Betrokken netwerkpartners:



Wijkagent van politie
Buurtnetwerk: Vivaan



Buurtnetwerk: Area Wonen




Buurtnetwerk: Gebiedsregisseur gemeente
Buurtnetwerk: AanZet




Buurtnetwerk: Bitswijkschool
Buurtbemiddeling Uden



Buitendienst gemeente



Burgers
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Bijlage 2
Gebied 2 Werkplan Gebiedsboa 2014
Gebiedscode–wijknaam

Activiteit

0198 Uden West

Verkeershandhaving


Buitengebied Bedaf – Recreatie “de Pier & Hullies”



Loslopende honden



Afvaldumpingen



Motorcrossers Bedaf



Controle visserijwet Riviertje de Leijgraaf illegale

Milieu

stroperij Oost-Europeanen
Jeugd Bedaf


Wild kamperen / Vuur stoken / feesten



Caravans /Aanhangers

Evenementen
0102 Bogerd Vijfhuis

Ontmoetingscentrum “De Pit” en omgeving.(Bloesemplein)
Participeren in het Buurt Informatie Netwerk (BIN)
Hondenbeleid


Bloesemplein




Natuurpark A 50
Vijfhuizerweg



Boschebaan

Verkeershandhaving


Onze Lieve Vrouwenplein Kapelstraat / Kerkstraat



sporthal
Caravans/Aanhangers



bewoners / restaurants / terrassen Kapelstraat e.o.

Afval
Ondergrondse containers.
Jeugd

0103Moleneind Groenewoud

Jeugd Ontmoetings Plek A 50 park

Hondenbeleid


Sportpark Moleneind

Verkeersveiligheid scholen


St. Josefschool

Verkeershandhaving


Parkeer en stopverbod St. Janstraat cafe’s en restaurants




St. Annastraat (JOP)
Sportpark Moleneind Aalstweg

Jeugd

Participeren in Buurtnetwerkoverleg en Buurtschouw met andere
partners.
Betrokken netwerkpartners zijn:



Wijkagent politie
Andere leden politiekorps



Vivaan



Area



Aanzet



Buurtbemiddeling Uden



Buitendienst gemeente Uden
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Bijlage 3
Gebied 3 werkplan gebiedsboa 2014
Gebiedscode–wijknaam

Activiteit

0199 Maashorst

Verkeershandhaving


Ziekenhuis Bernhoven (blauwe zone, gehandicaptenp.p.)



Parkeerverbodszone straten rondom ziekenhuis Bernhoven

Milieu


Dumpen van afval



Motorcrossers Slabroek

Evenementen

Jeugd

Slabroekweek



Zevenhuizerweg



Udenoord

Naat Piek/PNEMstraat
0106 Hoevenseveld

Verkeersveiligheid basisscholen


Bedir



De Leeuwerik



St. Paulusschool


De Tandem
Hondenbeleid


Park tussen Kornetstraat en Steenovenstraat



Groenstrook Aldetiendstraat

Jeugd



Park tussen Kornetstraat en Steenovenstraat
Tankstation Esso Kornetstraat



Cruijff Court Kornetstraat/Accordeonstraat



Oorlogskerkhof Burg. Buskensstraat

Afval


Ondergrondse containers Rode Akker/Tubastraat

Verkeershandhaving
Handhaving parkeerverbodszone Burg. Buskensstraat
0107 Schutveld

Hondenbeleid


Bevrijdingspark




Oliemolenstraat
Duizendschoonstraat

Jeugd


Bevrijdingspark



Busstation/fietsenstalling

Verkeershandhaving


Parkeerverbod Ereprijsstraat



Stoepparkeren Prof. Pulsersstraat e.o.



Geslotenverklaring busstation

Winkeliers (uitstallingen e.d.)
Winkeliers Ereprijsstraat

14

0105 Bitswijk

Verkeersveiligheid basisscholen


De Meent




Marimba
Bitswijkschool (Muzerijk)

Hondenbeleid


Park Cellostraat

Verkeershandhaving


parkeren laad/losstrook Jumbo Tubastraat



parkeren op fietspad Mgr. Bosstraat (Action)

Afval


Afval naast ondergrondse container Tubastraat



Zwerfafval van jeugd Piusplein (Udens College)

Winkeliers (uitstallingen e.d.)


Bedrijventerrein Rondweg/Bitswijk



Winkeliers Bitswijk (straat)



Winkeliers Muziekplein

Jeugd
Park Cellostraat
Netwerk

Betrokken netwerkpartners:


Wijkagent van politie



Buurtnetwerk: Vivaan




Buurtnetwerk: Area Wonen
Buurtnetwerk: Gebiedsregisseur gemeente




Buurtnetwerk: AanZet
Buurtnetwerk: Bitswijkschool



Buurtbemiddeling Uden




Buitendienst gemeente
Burgers
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Bijlage 4
Gebied 4 werkplan gebiedsboa 2014
Gebiedscode – wijknaam

Activiteit

0196 Uden Oost

Verkeershandhaving
 Overlast parkeren
Hondenbeleid
Verkeershandhaving
 Overlast parkeren
Hondenbeleid
Verkeersveiligheid basisscholen
 De Vlonder
Verkeershandhaving
 Overlast parkeren.
Hondenbeleid
Verkeersveiligheid basisscholen
 Camelot
 Palster
Jeugd
 Jeugdoverlast Mellepark
Verkeershandhaving
 Overlast parkeren.
Hondenbeleid
Milieu

Zwerfvuil Drossaard.
Verkeersveiligheid basisscholen
 De Springplank
Verkeershandhaving
 Overlast parkeren.
Hondenbeleid
Verkeershandhaving
 Parkeerverbodszone
Verkeershandhaving
 Parkeerverbodszone
Milieu

Visserij controle
Betrokken netwerlpartners:
Wijkagent van politie
Politie algemeen
Buurtnetwerk: Vivaan
Buurtnetwerk: Area Wonen
Buurtnetwerk: Gebiedsregisseur Gemeente Uden
Buitendienst Gemeente Uden
Burgers

0108 Buurtschap Hoeven

0109 Hoeven

0110 Melle

0111 Raam

0114 Vluchtoord
0115 Industriegebied

Netwerk
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Bijlage 5
Gebied 5 Werkplan Gebiedsboa 2014
Gebiedscode – wijknaam
0197Eikenheuvel

Activiteit
Visserijwet


Aan de Leijgraaf controleren op vis vergunning



Aan de Leijgraaf controleren op vissen met levend aas

Milieu

0197 Uden Zuid

Crossroute rond de Leijgraaf

Hondenbeleid


Muntmeester



Zuiderpark

Verkeersveiligheid basisschool

Afval



De Wijde Wereld
Zuiderpark
Bij Area opgeleverde woningen.

Jeugd

0299 Volkel

Zuiderpark

Jeugd



Park bij de basisschool De Vlieger
Park bij de fiets crossterrein

Verkeershandhaving


Schakelplein, fout parkeren bij de snackbar, parkeren buiten
de vakken, gehandicapten parkeerplaats.


Zeelandsedijk wild parkeren bij Billy Bird Park
Verkeersveiligheid basisschool


De Vlieger

Evenementen

Volkel in de Wolken

0399 Odiliapeel




Festyland
Kermis



Carnavals optocht



Sinterklaas intocht

Visserijwet


Visvijver De Goede Hoop Controle vis vergunning

Milieu


Crossers in de bossen van Odiliapeel



Dumpen van afval

Jeugd


Visvijver De Goede Hoop

Verkeersveiligheid basisschool


Den Dijk

Evenementen


Schapendag



Kermis



Carnavals optocht

Sinterklaas intocht
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0116 Hoenderbos

Jeugd


Lentemorgen bij het elektriciteit gebouw




Bij de oude parkeerplaats van ’t Mulderke
Bij de kantoorcomplexen

Verkeersveiligheid basisscholen


’t Mulderke



De Cirkel

Hondenbeleid


Park aan de Lentemorgen

Visserijwet


Controle vis vergunning openbaar water in Hoenderbos.

Afval


Park aan de Lentemorgen

Evenementen

Netwerk

Kerstbomen verbranding

Betrokken netwerkpartners:


Wijkagent van de politie



Buurtnetwerk: Vivaan



Buurtnetwerk: Area Wonen




Buurtnetwerk: Pantein
Buurtnetwerk: Brabantzorg



Buurtnetwerk: Breederzorg



Gebied coördinatoren gemeente: Uden-Zuid Volkel
Odiliapeel



Buitendienst gemeente Uden




Burgers
Gebiedsplatvorm/buurtnetwerk Uden-ZuidB




Dorpsraad Volkel
Dorpsraad Odiliapeel
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Bijlage 6
Gebied 6 Werkplan Gebiedsboa 2014
Gebiedscode–wijknaam
Natuurgebied Bedaf

Activiteit
Verkeershandhaving


Verbod om stil te staan; Schansweg/Canadasweg



Dumpen van afval



Hondenbeleid



Motorcrossers (controle met netwerkpartners)

Milieu

Evenementen


Activiteiten zonder vergunning (controle met
netwerkpartners)

Jeugd/vuurstoken
Natuurgebied Maashorst



Op de zandverstuiving




Dumpen van afval
Hondenbeleid



Motorcrossers (controle met netwerkpartners)

Milieu

Evenementen

Activiteiten zonder vergunning (controle met
netwerkpartners)
Jeugd
Bossen bij Odiliapeel



Zevenhuizerweg, PNEMstraat/Naat Piek



Dumpen van afval




Hondenbeleid
Motorcrossers (controle met netwerkpartners)



Wolfstraat en Fasantenlaan

Milieu

Jeugd
Hengelsport

Gemeentelijke vijvers, de Leijgraaf, viswateren “De Goede Hoop” en
“De Kleuter”.


Netwerk

Visserijwet

Betrokken netwerkpartners:


Milieuagent / politie algemeen / Waterschap



Provinciale BOA Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB)




BOA (s) gemeente Landerd, Boekel, Veghel en Bernheze
Staatsbosbeheer / Brabants Landschap / Natuur Monumenten



Gebiedsregisseur / buitendienst gemeente Uden



Burgers
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