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Onderwerp 
Afdoening motie J5/1 “Direct stoppen met bonnenquotum” en                   
motie J5 /2 “Beoordelingscriteria functioneren BOA tegen het licht” 

  

In de gemeenteraadsvergadering van 18 mei 2017 hebben de gemeenteraadsleden Van Kent, Kapteijns, 
Grinwis, Okcuoglu, Teunissen en Guernaoui tijdens de gelegenheid tot het stellen van mondelinge 
vragen motie J5/1  ingediend over ‘Direct stoppen met bonnenquotum’ (RIS 297032). 
 
De motie luidt als volgt. 
 
Constaterende dat: 

- de SP van een anonieme bron uit de handhavingsorganisatie heeft vernomen dat er een 
minimumaantal opgemaakte strafrechtelijke processen-verbaal – waaronder staande 
houdingen – en bestuursrechtelijke processen-verbaal als beoordelingscriterium geldt bij de 
periodieke functioneringsgesprekken met gemeentelijke handhavers, 

- de criteria ‘minimaal 250 strafrechtelijke PV’s waarvan 100 staande houdingen’ en 
‘minimaal 15 bestuursrechtelijke processenverbaal’ zijn opgenomen in een 
beoordelingsformulier uit 2015 dat in het bezit is van de SP. 

 
Overwegende dat: 

- de gemeente door handhavers te beoordelen op basis van het aantal opgemaakte processen-
verbaal in feite werkt met een bonnenquotum, 

- het bestaan van een bonnenquotum stelselmatig is ontkend door de huidige wethouder 
BSKB, maar ook door zijn voorganger ten tijde van de vaststelling van het plan Handhaven 
op Haagse hoogte (2011), 

- het bestrijden van overlast het leidende motief dient te zijn bij het schrijven van bonnen, en 
niet de wens om de handhavingsorganisatie kostendekkend te krijgen. 

 
Verzoekt het college: 

- het aantal uitgeschreven boetes geen doel op zich te laten zijn binnen de 
handhavingsorganisatie. 

- Het aantal opgemaakte strafrechtelijke en bestuursrechtelijke processen verbaal en 
staandehoudingen geen rol te laten spelen bij de beoordeling van gemeentelijke handhavers. 
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Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 
 
Het bevorderen van de leefbaarheid staat voorop in de werkzaamheden van handhavers. Onderdeel 
daarvan is het voorkomen van overtredingen, het geven van voorlichting over de geldende regels, het 
uitdelen van waarschuwingen en ook het opleggen van boetes. Het opleggen van boetes is echter geen 
doel op zich.  
 
Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 18 mei 2017 hebben de gemeenteraadsleden Grinwis, Van Kent, 
Guernaoui en Kapteijns tijdens de gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen motie J5/2  
ingediend met als onderwerp ‘Beoordelingscriteria functioneren BOA tegen het licht’ (RIS 297033). 
 
De motie luidt als volgt. 
 
Overwegende dat: 

- dat in het beoordelingsformulier van BOA’s een minimumaantal opgemaakte 
strafrechtelijke processen-verbaal – waaronder staande houdingen – en bestuursrechtelijke 
processen-verbaal is opgenomen als beoordelingscriterium bij de periodieke 
functioneringsgesprekken met gemeentelijke handhavers, en dit de facto neerkomt op een 
bonnenquotum, 

- dat met alleen al de suggestie van een bonnenquotum het vertrouwen van burgers in de 
BOA’s negatief wordt beïnvloed, omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat voor BOA’s de 
boete een doel is, en niet het middel, 

- dat de output van het werk van BOA’s niet alleen het aantal bonnen betreft, maar zeker ook 
andere interventies, zoals het geven van waarschuwingen; 

- dat het uiteindelijk niet gaat om output, maar om de outcome: goed gedrag leidend tot een 
leefbare stad. 

 
Verzoekt het college: 

- om de beoordelingscriteria betreffende het functioneren van BOA’s tegen het licht te houden 
en waar nodig tot een zodanige aanpassing te komen dat een breed spectrum – niet alleen 
indicatoren gericht op output, maar bijvoorbeeld ook gericht op outcome – van de prestaties 
beter in de beoordeling wordt betrokken. 

 
Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 
 
Op korte termijn worden in overleg met de medewerkers die het betreft de beoordelingscriteria tegen 
het licht gehouden. Doel is om in samenspraak te komen tot een nieuw beoordelingsformulier voor 
Haagse handhavers. Daarbij wordt gekeken naar de gehele bijdrage die een handhaver levert aan een 
prettige en leefbare stad. 
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Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris de burgemeester 
Annet Bertram Pauline Krikke 


