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Samenvatting 
De VNG heeft de publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding 
voor de gemeentelijke praktijk' ontwikkeld. 

Het landschap van de handhaving is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Deze verandering 
is het gevolg van het in werking treden van gewijzigde wetgeving en het ontstaan van veel nieuwe 
jurisprudentie. Daarnaast is de kijk op handhaving en toezicht (noodgedwongen) veranderd. 

Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels 
die zij stelt. De V N G heeft daarom een juridische handleiding over handhaving ontwikkeld die 
steun biedt aan de kwaliteit van de beslissingen in de gemeentelijke handhavingpraktijk. 

Op 30 oktober sturen wij u de V N G publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten, een 
juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk' per post toe. 

Klik hier voor de digitale versie van deze V N G publicatie. 



VNG 
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

Aan de leden 

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8393 1 
betreft ons kenmerk datum 

VNG publicatie Handhaving ECGR/U201301370 30 oktober 2013 
door en voor gemeenten Lbr. 13/086 

Geacht college en gemeenteraad, 

Het landschap van de handhaving is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Deze verandering 
is het gevolg van het in werking treden van gewijzigde wetgeving en het ontstaan van veel nieuwe 
jurisprudentie. 

Daarnaast is de kijk op handhaving en toezicht (noodgedwongen) veranderd. Er is stevige kritiek 
op de manier waarop toezicht is en wordt gehouden op onder andere risicovolle bedrijven. Dit 
gecombineerd met bezuinigingen en teruglopende toezicht- en handhavingcapaciteit, brengt 
gemeenten in een lastig parket. Gemeenten moeten het beschikbare instrumentarium slim en 
efficiënt inzetten. Het handhavingsbeleid speelt hierin een belangrijke rol. 

Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels 
die zij stelt. De V N G heeft daarom een juridische handleiding over handhaving ontwikkeld die 
steun biedt aan de kwaliteit van de beslissingen in de gemeentelijke handhavingpraktijk. We 
hebben bovendien in september en oktober voor gemeenten vier succesvolle 
voorlichtingsbijeenkomsten over handhaving georganiseerd, waarbij iedere deelnemer een 
exemplaar van de publicatie ontving. 

In de publicatie wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het 
handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven en de (on)mogelijkheden om 
te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties en de invordering en executie. Uiteraard zijn 
actuele juridische ontwikkelingen opgenomen in de publicatie. Door middel van diverse 
modelbesluiten, checklists, stappenplannen en voorbeelden bieden we u een handleiding die 
goed toepasbaar is in de gemeentelijke praktijk. 



Op 30 oktober sturen wij u de V N G publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten, een 
juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk' per post toe. 

Klik hier voor de digitale versie van deze V N G publicatie. 

Hoogachtend, 
Vereniging va» Nederlandse Gemeenten sreniging var* 

J . Kriens 
Voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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