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Gedurende de coronaperiode is de handhaving in Veldhoven flink opgeschaald en de 
handhavingscapaciteit tijdelijk uitgebreid. Inmiddels zijn de coronamaatregelen verdwenen maar 
zien we nog steeds ontzettend veel handhaving in Veldhoven. Hierover wil de Veldhovense VVD 
enkele korte vragen stellen.
1. Uit hoeveel fte's bestond handhaving voor de coronaperiode?
2. Uit hoeveel fte's bestond handhaving tijdens de coronaperiode?
3. Uit hoeveel fte's bestaat handhaving momenteel?
4. Indien de fte's nog niet zijn verminderd sinds de coronaperiode:

a. Waar worden de extra fte's nu voor ingezet?
b. Zijn dit nieuwe taken of taken die voorheen ook werden gedaan?
c. Is er een plan om de fte's weer terug te brengen naar een lager niveau of het oude niveau?
d. Hoe ziet dit plan eruit?

5. Indien hier nog geen plan voor is:
a. Hoe wil men de kosten van de opgeschaalde handhaving blijven dekken aangezien we tijdens
de coronaperiode tegemoetkoming van het Rijk ontvingen?
b. Wanneer kunnen we het plan verwachten?
c. Waarom dat moment?

Antwoord:

1. Het cluster handhaving en toezicht betond voor de Coronaperiode uit 4 geüniformeerde 
boa's Z 1 geüniformeerde toezichthouder Z 1 sociaal rechercheur (boa) en 3 WABO 
toezichthouders (bouwinspecteurs). Verder wordt er via aanbesteding Beheer en Realisatie 
voor 24 uur per week boa capaciteit ingehuurd voor controle en toezicht op fiscaal parkeren 
en vergunninghoudersgebied /blauwe zones.

2. Het cluster handhaving en toezicht bestond tijdens de Coronaperiode uit de 8 
geüniformeerde boa's Z 1 geüniformeerde toezichthouder Z 1 sociaal rechercheur (boa) en 3 
WABO toezichthouders (bouwinspecteurs)

3. Het cluster handhaving en toezicht bestaat na de Coronaperiode uit 8 geüniformeerde boa's 
Z 1 geüniformeerde toezichthouder Z 1 coördinator en 3 WABO toezichthouders 
(bouwinspecteurs)

4.
a. De ingehuurde boa's zijn na de Coronatijd afgeschaald naar het aantal boa's voor Corona. 

Echter door langdurige zieken (2) binnen het cluster handhaving zijn er 2 fte's tijdelijk 
ingehuurd om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.

4 b t/m 5 c zijn n.v.t.


