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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen van 8 juli 2016 
 
 
Geachte fractie, 
 
Door uw fractie zijn op 8 juli 2016 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de motie 
van Kies Lokaal van 07 juli 2016 aangaande Handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen en het daaraan gekoppelde budget. Onderstaand herhalen wij de vragen 
met daaronder de antwoorden. 
 
1. Wat zijn de consequenties voor de handhaving in 2017 als het budget geschrapt wordt? 

Antwoord: 
Zonder budget kan geen uitvoering gegeven worden aan het beleid zoals dat door de 
raad is vastgesteld op 16 december 2008 en 24 januari 2012 en dus aan de handhaving 
van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Als er een verzoek om handhaving 
binnen komt over dit onderwerp zijn we verplicht deze op te pakken ten koste van de 
bestaande capaciteit en prioriteiten.  
Daarnaast heeft de VROM-inspectie ons in 2003 opgedragen om op te treden tegen de 
bewoning van recreatiewoningen, naar aanleiding van het onderzoek dat zij toen hebben 
ingesteld naar onze werkwijzen naar aanleiding van klachten van burgers. Daarom 
hebben we de vraag: ‘wat als de raad ons opdraagt om met het project te stoppen en dus 
niet meer te handhaven’ begin dit jaar aan de Provincie (die de taken van de VROM-
inspectie heeft overgenomen) voorgelegd. Het antwoord was: 
‘’Als de raad de opdracht geeft om het project te stoppen zal de provincie via het 
interbestuurlijk toezicht optreden en het college opdragen een ander besluit te nemen 
omdat dit een wettelijke taak  is die  we moeten uitvoeren.’’ 
We hebben de motie eveneens naar de provincie gestuurd en om een reactie gevraagd, 
maar deze is nog niet binnen. 

 
2. Komen hiermee de wettelijk verplichte taken aangaande handhaving onder druk te 

staan? In hoeverre wordt de portefeuillehouder belemmerd in de uitoefening van haar 
taken? 
Antwoord: 
Ja, verzoeken om handhaving die over dit onderwerp worden ingediend komen ten laste 
van de bestaande formatie. Uit het werkprogramma dat wij jaarlijks maken blijkt dat deze 
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formatie al te smal is om alle taken naar wens uit te voeren en die druk zal alleen maar 
hoger worden. Op dit moment hebben we 76 meldingen over illegale bewoning in 
portefeuille. Al deze melders hebben we aangegeven dat iedereen een keer aan de beurt 
komt. Hierdoor hebben we officiële verzoeken om handhaving kunnen voorkomen. Onze 
verwachting is dat (een deel van) deze mensen zich gaan roeren op het moment dat het 
project wordt gestopt. 

 
3. Wat zijn de consequenties als er alleen passief gehandhaafd wordt?  

Voor het antwoord verwijzen we naar punt 1 en 2. 
 
4. Mag een gemeente alleen passief handhaven?  

Nee, voor een verdere toelichting verwijzen we naar punt 1 
 

5. Wat zijn de personele en de daaraan gekoppelde financiële consequenties voor de 
afdeling handhaving en dus voor de lopende begroting 2016? 
Antwoord: 
Voor 2016 heeft dit geen financiële consequenties. Op dit moment wordt het project 
gefinancierd uit de begroting 2016. De projectgelden kunnen ingezet worden om lopende 
dossiers (zie punt 8) en de officiële verzoeken om handhaving (zie punt 2) af te 
handelen. 
 

6. Wat zijn de gevolgen betreffende het handhavingsprogramma 2016 van deze motie? 
Antwoord: 
Het project recreatiewoningen staat los van het werkprogramma 2016. Directe invloed 
heeft het dus niet. Verzoeken om handhaving pakken we op met het budget project 
recreatiewoningen 2016 .    
Voor 2017 is dat een ander verhaal. Het zal meer druk op de formatie leggen, omdat 
verzoeken om handhaving binnen de bestaande capaciteit opgepakt moeten worden. Dit 
betekent dat andere zaken waar door de raad prioriteit aan is gegeven in de beleidsvisie 
geen aandacht aan kan worden besteed. Denk hierbij aan gebiedscontroles.  
 

7. Kan deze aangenomen motie aanleiding zijn tot ingrijpen van de provincie en wat zijn 
dan de consequenties? 
Antwoord: 
Ja, zie antwoord 1. 
Wat de consequenties hiervan zijn, is nog niet duidelijk. Deze vraag hebben we bij de 
provincie neergelegd. We hopen voor 1 september 2016 een antwoord te krijgen. 

 
8. Heeft de raad met het aannemen van deze motie het college in problemen gebracht? 

Antwoord: 
Ja en nee. Het mogelijk is om in het vierde kwartaal van 2016 een evaluatie van de 
uitvoering van het beleid over de periode 2012 – juli 2016 aan de raad te geven. Tot die 
tijd kunnen we tijdelijk niet actief dossiers oppakken (met uitzondering van 
handhavingsverzoeken). We handelen dan de lopende dossiers af en pakken totdat de 
raad de evaluatie heeft ontvangen geen nieuwe dossiers op. Mocht de raad besluiten in 
2017 geen middelen meer beschikbaar te stellen voor dit project, dan brengt zij het 
college wel in de problemen; zie hierboven. 

  
Nb: we handhaven jaarlijks een minimaal aantal (gemiddeld 12) dossiers. Zo voldoen we aan 
de opdracht van de Provincie (voorheen VROM-inspectie) en zijn de kosten te behappen. Dit 
is al eens onderwerp geweest van een juridische procedure waarbij de vraag gesteld werd of 
dit voldoet (Uitspraak 201204716/1/A1). De Raad van State kwam tot de conclusie dat het 
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beleid niet in strijd met de Wro is, omdat het uitgangspunt van het beleid is dat de 
permanente bewoning van recreatiewoningen op termijn beëindigd wordt. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Esther Quaedflieg, juridisch 
beleidsmedewerker van het team Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (072) 888 03 
70. 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie             GroenLinks 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 11 juli 2016 
Onderwerp Vragen n.a.v. Motie van KIES Lokaal d.d.07-07-2016  

aangaande Handhaving permanente bewoning  
recreatiewoningen en het daaraan gekoppelde budget. 

Toelichting Draagt het college op: 
 

• In de begroting 2017 de structurele post van € 50.000 
handhaving permanente bewoning recreatiewoningen te 
laten vervallen; 

• De afgesproken slot evaluatie (rv 12-12-2013) van de 
beleidsnota handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen, in het 4e kwartaal plaats te laten vinden 
zodat mogelijke aanpassingen meegenomen kunnen worden 
in de uitvoeringsnota handhaving van 2017; 

• Op basis daarvan te besluiten over het beschikbaar stellen van 
financiële middelen; 

• De passieve handhaving te verlengen tot na evaluatie van 
beleidsnotitie (alleen handhavingverzoeken); 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Alle aanwezige fractie stemden voor deze motie behalve CDA 
en GroenLinks. 

GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd omdat het niet 
wil dat budgetten die gebruikt worden voor 
handhavingstaken op de voorhand en vooruitlopend op 
evaluatie geschrapt worden. GroenLinks maakt zich ernstig 
zorgen en wil weten of deze zorgen gegrond zijn. 
 
 

Vragen: 

 

 

1. Wat zijn de consequenties voor de handhaving in 2017 
als het budget geschrapt wordt? 

2. Komen hiermee de wettelijk verplichte taken 
aangaande handhaving onder druk te staan? 
In hoeverre wordt de portefeuillehouder belemmerd in 
de uitoefening van haar taken? 

3. Wat zijn de consequenties als er alleen passief 
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gehandhaafd wordt?  

4. Mag een gemeente alleen passief handhaven?  

5. Wat zijn de personele en de daaraan gekoppelde 
financiële consequenties voor de afdeling handhaving 
en dus voor de lopende begroting 2016? 

6. Wat zijn de gevolgen betreffende het 
handhavingsprogramma 2016 van deze motie? 

7. Kan deze aangenomen motie aanleiding zijn tot 
ingrijpen van de provincie en wat zijn dan de 
consequenties? 

8. Heeft de raad met het aannemen van deze motie het 
college in problemen gebracht? 
 

Naam en ondertekening 
 
 

F.C. Braak-van Kasteel 
Fractievoorzitter GroenLinks 
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