De VOORZITTER: Ik wil graag ingaan op het verzoek om aandacht te besteden aan de handhaving van
regelgeving en anderszins, in wat bredere zin, door de gemeente. Ik ga daar heel graag op in, want
dit raakt het leerstuk van handhaving in het bestuursrecht. Ik heb daar ruime ervaring in. Ik kan op
voorhand zeggen dat daar ook veel opvattingen over zijn. Het gaat natuurlijk om de naleving van het
door de overheid als vertegenwoordiger van de samenleving gewenste gedrag. Daar zitten veel
kanten aan. Ook in de jurisprudentie, wetgeving en wetenschappelijke opvattingen is het volgens mij
niet zo dat de overheid altijd voor 100% op stalinistische wijze voor handhaving moet zorgen, omdat
die regel er anders niet zou mogen komen. Dat zult u volgens mij ook niet vinden. maar er valt nog
wel het nodige over te zeggen, zeker hier, in het huis waar Willem van Oranje hangt. Zijn devies is: ∙Je
maintiendrai". Dat spreekt ons allemaal natuurlijk aan als overheidsbestuurders. Ik zei al dat er veel
kanten aan zitten. Het woord "pakkans" is genoemd. Ik zou daaraan toe willen voegen: alsjeblieft
geen eigenrichting. Als burgers zelf het recht grijpen daar waar de overheid geen mogelijkheden
heeft. lijkt mij dat ook niet goed.
Van de rechter mogen wij kosten‐batenanalyses maken bij de vraag om handhaving. Wij zijn zelfs
zover dat wij serieus door rechters geaccordeerde situaties "gedoogsituaties" mogen noemen. Dan
wordt er dus zeer bewust niet gehandhaafd als er andere belangen in het spel zijn. Dit is dus een
breed onderwerp. Ik stel mij voor dat ik met de portefeuillehouder JZ mijn best doe om de raad in de
gelegenheid te stellen om met kennis van deskundigen eens goed te bekijken hoe de situatie in
juridisch Nederland in elkaar zit en wat de mogelijkheden voor een stadsbestuur zijn om hier verder
mee uit de voeten te kunnen. Het lijkt mij goed dat wij ons op enig moment eens verdiepen in dit
onderwerp. Er komt dus een interactieve sessie. We moeten even met de griffier bekijken hoe we
dat doen. Dat hoeft ook niet te duur te worden. We hebben ook de Tabula Juridica voor dit soort
dingen. Het is buitengewoon zinvol om hier gewoon eens wat aandacht aan te besteden, want deze
vraag leeft in het publiek. Dat merk ik ook. Het genoemde voorbeeld van mensen die niet kunnen
slapen door geluidsoverlast, is voor mij spreekwoordelijk; dat overkomt ons allemaal weleens, maar
als het te vaak gebeurt, wordt het echt vervelend. Dan moet de overheid er wel staan, ook voor die
mensen. Ik doe dus graag de toezegging om een werkvorm te vinden om hier met de raad over te
spreken. Dat kan een workshopachtige sessie zijn, maar ik ga dit graag met de portefeuillehouder JZ
uitvoeren. Die heeft ook het geld voor dit soort dingen, denk ik. Denk ik!
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