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Advies
• Als college van burgemeester en wethouders instemmen met de aanstelling van bij Unit 14 ingehuurde 

toezichthouders voor de periode van 19 december 2020 t/m 1 januari 2021.
• Als burgemeester instemmen met de aanstelling van bij Unit 14 ingehuurde toezichthouders voor de periode 

van 19 december 2020 t/m 1 januari 2021.
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Bijlagen
Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders ingehuurd bij Unit 14,

Kaders
Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 6.2, tweede lid.

Financiën
De kosten bedragen € 15.636,40 exclusief btw en worden gedekt uit de door de raad beschikbaar 
gestelde middelen Aanpak Overlast Openbare Ruimte (kostenplaats 1401003). Dit betreft incidentele 
middelen en dit is het laatste jaar dat hier op deze wijze gebruik van gemaakt kan worden.

Argumentatie
Thans ligt voor het aanwijzingsbesluit voor de toezichthouders die worden ingehuurd bij Unit 14. De 
medewerkers van Unit 14 worden uitsluitend ingezet vanaf 19 december 2020 tot en met 1 januari
2021. De extra toezichthouders worden ingehuurd:

• ten behoeve van de naleving van de regels gesteld bij of krachtens de Algemeen Plaatselijke
Verordening 2010 en de naleving van het landelijke vuurwerkverbod.

• ter voorkoming van schade aan (gemeentelijke)eigendommen;
• om (geluids)overlast tegen te gaan;

Communicatie
In de externe communicatie over de aanpak jaarwisseling wordt medegedeeld dat de gemeente extra 
toezicht inhuurt in de maand december en gedurende de jaarwisseling.

De medewerkers van Unit 14 moeten worden aangewezen als gemeentelijk toezichthouder voor de 
genoemde periode. De aanwijzing geschiedt door twee bestuursorganen; het college van B&W en de 
Burgemeester, ieder voor hun eigen bevoegdheid. De toezichthouders werken volgens een door de 
gemeente vastgesteld schema en controleren de door de gemeente aangewezen plaatsen. De 
toezichthouders rapporteren schriftelijk na elke dienst. De eindrapportage volgt in de eerste week van 
januari.

Tijdens de jaarwisseling wordt de ingehuurde inzet verdrievoudigd. Vier duo’s werken van 18.00 uur 
31 december tot 02.00 uur 1 januari. Doordat er dit jaar geen vuurwerkvrije zones zijn worden de 
toezichthouders in de gehele gemeente ingezet. Het extra toezicht wordt informatie-gestuurd ingezet, 
waarbij in ieder geval gesurveilleerd wordt rond de winkelcentra en op plekken waar veel jeugd te 
vinden is. Er zijn dit jaar extra voertuigen ingehuurd waardoor het eenvoudiger wordt om in de hele 
gemeente te surveilleren. Eén duo start om 23 uur op 31 december en werkt door tot 09.00 uur op 1 
januari. Dit duo rijdt door de gemeente en controleert gemeentelijke gebouwen en aangewezen 
locaties.

Aanleiding
Onderdeel van het Project Integrale Aanpak overlast openbare ruimte/veilige omgeving en jeugd was 
een integrale aanpak voor de jaarwisseling. Deze aanpak is de afgelopen jaren succesvolle gebleken 
waardoor is besloten de integrale aanpak jaarwisseling ook dit jaar voort te zetten. Een van de 
aspecten van deze aanpak is de inhuur van extra toezichthouders.

Uitvoering en evaluatie
Na de jaarwisseling vindt een evaluatie plaats van het verloop jaarwisseling. Deze evaluatie wordt in 
het eerste kwartaal van 2021 gedeeld met de gemeenteraad. In de evaluatie van de jaarwisseling zal 
tevens worden afgewogen of we de extra inhuur voor de jaarwisseling 2021-2022 willen continueren 
en zo ja, hoe dit kan worden bekostigd.
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Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken,


