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Voorstel  Pagina 1 van 1 

onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen VVD-fractie over veiligheidsbeleid in relatie 
tot afschaffen PV-vergoeding 

portefeuillehouder Henk Jan Meijer 

informant Ivens, MJ (Maarten) 2427 

eenheid/afdeling Publiekszaken PULT 

bijlagen Voorstel: Informatienota beantwoording artikel 45 vragen VVD - 

veiligheidsbeleid Zwolle 

Bijlage: VVD - Veiligheidsbeleid Zwolle 

 

 

 

Voorgesteld besluit raad 

Kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van de VVD-

fractie over het veiligheidsbeleid in relatie tot het afschaffen van de PV-

vergoeding. 
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Informatienota voor de raad 

 

Datum 11 december 2014 

 

 

 

Onderwerp Veiligheidsbeleid Zwolle en PV-vergoeding 

Versienummer V1.0 

  

Portefeuillehouder drs. H.J. Meijer 

  

Informant MJ Ivens 

Eenheid/Afdeling Publiekszaken/Fysieke Leefomgeving 

Telefoon 038 498 2427 

Email M.Ivens@zwolle.nl 

Bijlagen 1. Vragen VVD fractie ex. artikel 45 van het reglement van orde van de 

gemeenteraad  

 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van: 

1.  De beantwoording van de artikel 45 vragen van de VVD-fractie over het veiligheidsbeleid in relatie 

tot het afschaffen van de PV-vergoeding.  
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Inleiding 

Op 2 december 2014 heeft de VVD fractie artikel 45 vragen gesteld aan het college. In deze 

informatinota vindt u de beantwoording daarvan. 

 

1. Behoort Zwolle tot de gemeenten die gebruik maakten van de PV-vergoeding? 

Ja. 

 

2. Zo ja, wat betekent het wegvallen van deze vergoeding per 1 januari ’15 voor de toezicht –en 

handhavingstaken van de BOA’s? 

Het wegvallen van deze vergoeding heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van de BOA’s. 

De achterliggende reden daarvan is dat de BOA’s veelal geen strafrechtelijke maar 

bestuursrechtelijke instrumenten gebruiken om overtredingen in de openbare ruimte te 

sanctioneren. Zo wordt te vroeg of foutief geplaatst afval direct opgeruimd om verdere vervuiling 

van de openbare ruimte te voorkomen. De kosten daarvan worden op de overtreder verhaald. Wij 

merken dat een dergeljke aanpak veel effectiever is dan het toepassen van het strafrecht. Daar 

komt bij dat niet alle PV’s die de BOA’s schrijven voor vergoeding in aanmerking komen, het 

gaat/ging om een selectie van bepaalde overtredingen. Denk hierbij aan zgn. kleine ergernissen in 

de openbare ruimte (hondenpoep etc.).  Jaarlijks ging het gemiddeld om zo’n 100 PV’s voor kleine 

ergernissen, hetgeen een vergoeding opleverde van 4000 euro. 

 

3. Wat is in het verlengde van de toezicht –en handhavingstaken de status van het in het 

coalitieakkoord opgenomen onderzoek naar de keten van veiligheidsinstrumenten? 

In 2015 stellen we de meerjarenvisie integrale veiligheid Zwolle op. Deze visie is mede gebaseerd 

op de meerjarige beleidsplannen van de politie eenheid Oost en de Veiligheidsregio IJsselland. We 

verwachten de visie in het tweede kwartaal aan de raad te kunnen aanbieden. In de visie wordt in 

hoofdlijnen ook aandacht besteed aan de veiligheidsinstrumenten en het toezicht in de openbare 

ruimte. Vervolgens werkt het college dat in 2015 verder uit.  

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer 

 

 

 

 

mevrouw R.E. Riemersma MCM 

 

 


