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Beste meneer Wildeboer, 

Excuses voor het verkeerd samenvatten van uw eerdere vraag. Het antwoord is dus juist: er 
zijn twee extra toezichthouders ingehuurd. Uw overige vragen beantwoord ik hieronder. 

Geen minder strenge regels 
Twee maanden geleden waren de regels strenger en konden de boa's het werk prima aan is 
er gemeld. Nu de horeca-inrichtingen weer open zijn, de terrassen zijn uitgebreid en er 
versoepelde maatregelen van kracht zijn vergt handhaving juist meer inzet. Het blijkt dat de 
regels af en toe verwarrend zijn en dat in de loop van de tijd de naleving verslapt. Daar 
wordt strikter op toegezien. 

Werkgroep fysieke leefomgeving 
De gemeente moet aan de slag met de consequenties van deze crisis voor onze stad en 
inwoners. We doen dat in drie deelprojecten (werkgroepen) en van ieder deel is één van de 
MT-leden de ambtelijk opdrachtgever. Het gaat om herinrichten van de fysieke 
leefomgeving (Fokko Beekhuis ambtelijk en tot voor kort bestuurlijk Hein Kuiken), 
economische en financiële gevolgen (Geert Andringa ambtelijk en Harry Boon/Paul Schoute 
bestuurlijk) en sociaal maatschappelijk gevolgen (Saskia van den Broek ambtelijk en 
ondergetekende bestuurlijk). In de genoemde werkgroep fysieke leefomgeving zitten naast 
de manager beleid en regie ook de evenementencoördinator, de handhavingsjurist, de 
bedrijvencontactfunctionaris, de beleidsambtenaren ow/verkeer en openbare orde en 
veiligheid. 
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Handhavingswerk 
De werkgroep heeft zich voor de vakantie voornamelijk bezig gehouden met de 
herinrichting van de binnenstad vanwege de terrasuitbreidingen. Ook is er een looproute 
aangegeven op de Voorstraat zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden door 
winkelend publiek. Voor de Grote Bredeplaats is er een verkeersbesluit genomen. Dit was 
nodig voor de tijdelijke afsluiting en het opheffen van de parkeerplaatsen. Er is met 
ondernemers daar afgesproken dat zij zorgen voor het plaatsen van de afzettingshekken en 
- borden. Dat gebeurt helaas niet altijd even consequent en daar letten de boa's onder 
andere op. Het blijkt dat het publiek de borden niet altijd even goed interpreteert en dat 
levert soms lastige situaties op. Ook daarvoor zijn de boa's het aanspreekpunt. De 
werkgroep schatte in dat in vakantietijd de boa's daarbij extra menskracht konden 
gebruiken. 

Verslapping merkbaar 
Terecht merkt u op dat de looproutes in de Voorstraat massaal worden genegeerd. Ook is 
opgemerkt dat winkeliers en horecaondernemers de maatregelen niet meer consequent 
doorvoeren en handhaven. Ook burgers en vooral toeristen nemen het niet meer zo nauw 
met de regels. Daarom wordt de controle aangescherpt. De boa's doen dit vanuit het 
principe: aanspreken, waarschuwen, doorpakken. Vindt er na het aanspreken van de 
ondernemer geen verbetering plaats dan wordt de ondernemer uitgenodigd voor een 
gesprek. Daarna volgt, indien nodig, een waarschuwing en weer daarna wordt er doorgepakt 
(eventueel met een last onder dwangsom). We spreken de ondernemer vooral aan op zijn 
eigen verantwoordelijkheid en wijzen hem op het navolgen van de protocollen die de eigen 
branchevereniging heeft opgesteld. Het geven van boetes is pas aan de orde als excessen 
onmiddellijk optreden noodzakelijk maken. 

Budget 
Niemand had voorzien dat de hele wereld te maken kreeg met het Covid-19 virus. Het 
college vindt de tot nu toe genomen stappen noodzakelijk. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn niet begroot. Financiën gaat alle Corona-gerelateerde kosten in beeld brengen en komt 
met een begrotingswijziging naar de raad. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
van de ente . .rrlingen 

/ 
burgemeester 
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