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Rekenkameronderzoek: 1Regie op veiligheid en handhaving. Een 
onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare 
ruimte in de gemeente Utrecht.' 

Besluit: 
1A. Structureel concrete, cijfermatige informatie over formatie, bezetting en inzetbaarheid van 

politie en openbaar ministerie te verzamelen die is te koppelen aan de gestelde doelen en 
ambities. 

1B. Geen lokale ambities vast te stellen zonder tegelijkertijd ook structureel geld en capaciteit 
beschikbaar te stellen. Voor de huidige ambities structureel financiele middelen toe te wijzen 
vanuit Veiligheid voor bijvoorbeeld veiliger verkeer. 

1C. In te blijven zetten op verbreding van de taken van handhavers op het terrein van 
verkeersveiligheid en het wegnemen van knelpunten in de uitvoering. 

2A. Binnen de gemeente te zorgen voor duidelijke afspraken tussen Veiligheid en de 
organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling over gedeelde doelen en 
opgaven en het aanpakken van bijbehorende knelpunten. En daarbij te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn de overlegstructuren op lokaal niveau te vereenvoudigen en verder te 
stroomlijnen waardoor bijgedragen kan worden aan vergroting van de directe inzet van 
medewerkers in de uitvoering. 

2B. Het opgavegericht werken tussen organisatieonderdelen te bevorderen om de verschillende 
beleidsterreinen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij direct een probleemeigenaar aan te 
wijzen om te voorkomen dat problemen in de organisatie blijven rondgaan. 

3A. Te zorgen voor een duidelijke verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de 
organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling, en de gebiedsmanagers 
Veiligheid, de medewerkers Veiligheid in de wijken en de ketenpartners. 

3B. Bij de gezamenlijke doelen en ambities op veiligheid en handhaving te investeren in de 
kennisoverdracht aan de uitvoerende medewerkers van Veiligheid in de wijken en aan 
keten partners en te investeren in de contacten met hen. 

3C. Te onderzoeken of de fijnmazigheid van de uitwerking van het IVP in jaarlijkse 
wijkveiligheidsprogramma's noodzakelijk is voor het behalen van de doelen en ambities uit 
het IVP. 

4. Inzicht te geven in de wijze waarop bij de gestelde doelen en prioriteiten/ambities gekomen 
wordt tot inzet van middelen en capaciteit en welke prestaties en effecten geboekt worden. 

5. Nadere afspraken met de raad te maken over de benodigde monitorings- en 
verantwoordingsinformatie over veiligheid en handhaving, bijvoorbeeld door het (gezamenlijk) 
opstellen van relevante indicatoren over prestatie-indicatoren over effecten, inzet en budget 
per annbitie uit het IVP. 

6. De raad binnen 3 maanden door middel van een plan van aanpak te informeren over de 
wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. 
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