TEAM HAUTE EQUIPE JURIDISCH
Vakgroep Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeestersbevoegdheden

Handhaving

Ondermijnende
criminaliteit

Onze vakgroep beschikt over
(juridisch) specialisten op het gebied
van Openbare Orde en Veiligheid die
bestuurders adviseren over de inzet
van deze bevoegdheden. Indien nodig
kunnen wij tevens zorgdragen dat de
betreffende maatregel schriftelijk voor
u wordt voorbereid en in praktijk wordt
gebracht.

Handhaving van wet- en regelgeving
beslaat in de regel veel tijd en betreft
veelal ad hoc werk. Wanneer u
onverwacht geconfronteerd wordt met
een groot aantal handhavingszaken,
dan kunt u onze vakgroep benaderen
om deze voor u af te handelen.

Het tekort aan menskracht is een
veelgehoord probleem binnen de
overheid waar het gaat over de aanpak
van ondermijnende criminaliteit. In
praktijk besteden ook gemeenten hier
veelal minder tijd, mensen en middelen
aan dan ze zouden willen.

Daarnaast bekijken wij graag voor u of
uw beleid en verordeningen nog
actueel zijn en passen dit aan waar
nodig. Uiteraard gebeurt dit in goed
overleg met uw bestuurder(s) en -waar
nodig- politiek.

Ook kan het ontbreken aan beleid of
kennis om een gedegen, integrale
aanpak neer te zetten. Tot slot speelt in
sommige gemeenten een gebrek aan
bewustzijn waardoor ondermijning
geen prioriteit krijgt. Deze gemeenten
krijgen op den duur te maken met het
zogeheten ‘waterbedeffect’. Het is
daarom van groot belang om de
aanpak van deze vorm van criminaliteit
in uw gemeente op orde te hebben en
te houden.

Ook voor aanpassingen van uw beleid
of formats voorzien wij u van een
passend advies en zijn wij inzetbaar
voor de implementatie en uitvoering
hiervan.
Naast genoemde -meest voorkomende
burgemeestersbevoegdheden, heeft
de vakgroep ruime ervaring met
overige maatregelen op basis van
bijvoorbeeld de Gemeentewet
(Voetbalwet) en Algemene wet
bestuursrecht.

Onze specialisten beschikken over een
brede kennis en ervaring, waardoor wij
u op alle aspecten van handhaving
binnen het OOV-werkveld van dienst
kunnen zijn. Voor elke vraag bieden wij
een passende oplossing.

Onze vakgroep beschikt over diverse
ervaren specialisten, waaronder een
Bibobcoördinator, die tevens hebben
gewerkt binnen of met de politionele
organisatie en breed inzetbaar zijn. Wij
kunnen u dan ook voorzien van
gedegen advies en ondersteuning in
de (praktijk) aanpak van ondermijnende
criminaliteit.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Advies, beleid en uitvoering

Burgemeestersbevoegdheden

Handhaving

Het sluiten van panden

Horeca

Wet Damocles (13b-beleid)

Bestuurlijke maatregelen

Wet BIBOB
Drank- en horecawetvergunning,
Wabovergunning, subsidies, vastgoed

Coffeeshops

(Preventieve) last onder dwangsom,
last onder bestuursdwang

Noodbevoegdheden

Ondermijnende
criminaliteit

Projecten/Interventies
Samenwerking politie, OM,
Belastingdienst, RIEC

Prostitutie

Noodbevel en noodverordening

Algemene Plaatselijke
Verordening

Nieuwe wetgeving

Een greep uit ervaringen en projecten in middelgrote en grote gemeenten 2008-heden: Uitbreiding en actualisering 13b-beleid,
advisering en uitvoering bestuurlijke maatregelen en noodbevoegdheden. Advisering, uitvoering, uitbreiding en aanpassing/
actualisering van beleid ten aanzien van handhaving horeca, coffeeshops, illegale prostitutie en de APV. Invoering glasverbod
tijdens grote evenementen. Implementatie uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet BIBOB al dan niet in regionaal
verband. Voorbereiding/coördinatie en uitvoering van diverse (grootschalige en meerdaagse) integrale handhavingsacties en
interventies. Advisering van burgemeester, wethouders en Driehoek op aanverwante onderwerpen. Secretarisrol in bestuurlijke
(veiligheids) overleggen. Gemeentelijk coördinator, verbinder en contactpersoon op het gebied van betaald voetbal.
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