Beantwoording ‘Verzoek om inlichtingen conform art. 41 RvO over de
aanleidingen, overwegingen, doel en uitvoering van de “controles” op Park
De Oude Boomgaard te Oudkarspel’
Versie: 24 januari 2017
1. Onder supervisie van welke overheidsinstantie vinden de uitgevoerde controles plaats,
(hebben de uitgevoerde controles plaats gevonden)?
Antwoord: De beslissingen over de operationele aansturing van het interventieteam dat de
controles heeft uitgevoerd is, volgens de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor
interventieteams’, door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (hierna: LSI)
gedelegeerd aan de gemeente Langedijk. De organisaties in het interventieteam zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen activiteiten.
2. Welke zijn de opgestelde richtlijnen en protocollen voor de het uitvoeren van
gebiedsgerichte controles door een interventieteam?
Antwoord: Er zijn geen specifieke richtlijnen en protocollen voor het uitvoeren van
gebiedsgerichte controles door een interventieteam. Wel heeft iedere organisatie eigen
richtlijnen en protocollen.
3. Wat wordt verstaan onder verstaan cq begrepen onder de onder aanleiding genoemde
vermoedens?
Antwoord: Verstaan onder verstaan c.q. begrepen onder de onder aanleiding genoemde
vermoedens wordt een bewering waarvan men denkt dat deze waar is, zonder daarvan
zeker te zijn.
4. Op welke feiten zijn de geuite vermoedens gebaseerd?
Antwoord: De bedoelde feiten bestaan uit privacygevoelige gegevens waarover de
organisaties beschikken.
5. Door wie zijn het oorzakelijk verband tussen “gemiddeld vaker voorkomen van het aantal
incidenten van geluidshinder, burenruzie, mishandeling en overlast” en vermoedens van
woonfraude, belasting- en premiefraude vastgesteld?
Antwoord: Dat is ons niet bekend. In het persbericht van 18 oktober 2016 wordt niet
gesproken over een oorzakelijk verband tussen “gemiddeld vaker voorkomen van het
aantal incidenten van geluidshinder, burenruzie, mishandeling en overlast” en vermoedens
van woonfraude, belasting- en premiefraude.
6. Welke acties hebben er tussen het constateren door het college van B&W, de
burgemeester cq andere overheidsinstanties waaronder de politie dat er gemiddeld vaker
incidenten voorkomen en het uitvoeren van de gebiedsgerichte controles op 18 oktober
plaatsgevonden?
Antwoord: In de genoemde periode, zoals ook daarvoor, hebben gemeente en
ketenpartners ingezet op handhaving van illegale permanente bewoning, brandveiligheid
en illegale huisvesting arbeidsmigranten. Ook is er ingezet op zorg door casuïstiek te
bespreken in verschillende overleggen, zoals het OGGZ Overleg en het Veiligheidshuis.
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7. In welke wettelijke bepalingen is vastgelegd dat het uitvoeren van een gebiedsgerichte
controle door een interventieteam een legitieme grond is bij de in het persbericht
genoemde aanleidingen?
Antwoord: De organisaties die samenwerken in een interventieteam hebben een wettelijk
vastgestelde taak, waaronder handhaving.
8. Wanneer en bij welk besluit heeft de gemeenteraad de in het persbericht genoemde
aanpak goedgekeurd
Antwoord: Niet. De integrale aanpak betreft een uitvoeringsbesluit dat vermeld is in het
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016. Hiertoe is het college bevoegd. Het besluit om de
integrale aanpak te doen door middel van de inzet van een interventieteam is door het
college genomen in mei 2016.
9. Heeft na de eerste controle en het gesprek met vertegenwoordigers van de bewoners,
waarin zij hun zorgen over de uitvoering van de controles hebben uitgesproken, nadere
instructie van de bij de controles betrokken functionarissen plaatsgevonden?
Antwoord: Nee, er heeft geen nadere instructie plaats gevonden. Er hebben een debriefing
en briefing plaats gevonden.
10. Wie is verantwoordelijk voor de naleving, goede uitvoering en borging van de vastgestelde
criteria bij het uitvoeren van een controle in het kader van een interventieteam zoals
uitgevoerd op 18 oktober en 12 november?
Antwoord: Zie antwoord vraag 1.
11. Op welke wijze zijn betrokken overheidsfunctionarissen geïnstrueerd om te voorkomen dat
de door bewoners gesignaleerde “overrompeling en intimidatie” optreden?
Antwoord: Op geen enkele wijze zijn de betrokken overheidsfunctionarissen hierover
geïnstrueerd. Zie ook antwoord vraag 2.
12. Maakt “overrompeling en intimidatie” een onderdeel uit van de uitvoering van de
gebiedsgerichte controle door de Interventieteams?
Antwoord: Overrompeling en intimidatie maakt geen onderdeel uit van de uitvoering van de
gebiedsgerichte controle door het interventieteam op recreatiepark De Oude Boomgaard in
Langedijk.
13. Op welk tijdstip wordt de raad op de hoogte gesteld van aanleidingen, resultaten en
bevindingen betreffende de uitgevoerde controles door het Interventieteam op 18 oktober
en 11 november 2016 en eventueel nog uit te voeren controles?
Antwoord: Over de aanleidingen van de controles is de raad op 18 oktober 2016
geïnformeerd via een vertrouwelijke memo. Begin tweede kwartaal 2017 word duidelijkheid
verwacht over de voor de raad beschikbare informatie.
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