Een overzicht van alle taken en bevoegdheden van de Rotterdamse handhavers

Functie/Taakaccent
Taken en we
Functie/Taakaccent
Wijkhandhaving
(boa*)

Taken en werkzaamheden
De handhaver die in de wijk en buurten
handhaaft, houdt alleen
toezicht in de buurten en wijken. Ze zijn
vertrouwde gezichten in de
wijk, kennen de buurt en de mensen die er
wonen en werken. Ze
weten wat er speelt en pakken problemen
samen met
buurtbewoners aan en komen in actie bij
allerlei vormen van
overlast, vernieling en vervuiling van de
stad: afval op straat,
hondenpoep, losliggende stoeptegels,
fietswrakken en andere
zaken waar Rotterdammers last van kunnen
hebben.

Wijkbeheer
(geen boa*)

De wijkbeheerder trekt vaak samen op
met een wijkhandhaver. Hij of zij zorgt
ervoor dat vervuilende of
overlast gevende objecten (denk aan
weesfietsen of grofvuil
naast een container) verwijderd worden.
Ook neemt hij of zij deel
aan Buurt Bestuurt overleggen.

Jeugdhandhaving
(boa*)

Op sommige plekken is er extra inzet nodig
van handhavers
omdat er jeugd rondhangt die overlast
veroorzaakt. Jeugdhandhavers gaan in
gesprek, verwijzen eventueel door en
waarschuwen of beboeten bij ongewenst
gedrag. Ze werken nauw
samen met Stedelijk Jongerenwerk en de
politie.

Biker
(boa*)

Bikers hebben dezelfde taken en
bevoegdheden als een
wijkhandhaver, maar verplaatsen zich alleen
op de fiets en
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werken voornamelijk in een groter
surveillancegebied. Ook
tijdens evenementen wordt het biketeam
vaak ingezet.
Stedelijke
Interventieteams
(boa*)

Gebiedsgerichte
interventieteams
(boa*)

Drank & Horeca
(boa*)

rkzaamheden
.

Handhaversvan de stedelijke
interventieteams controleren op
woonfraude en leggen hiervoor
huisbezoeken af. Zij controleren
dan of de inschrijving op het adres klopt
en/of er sprake is van
woonfraude
Gebiedsgerichte interventieteams (GIT) zijn
integrale teams waarin
handhavers, Directie Veiligheid
(woonoverlast) en
Stadsontwikkeling (bouw- en
woningtoezicht) samenwerken met als
doel het aanpakken en voorkomen van
overlast en misstanden
achter de voordeur.
Horecazaken in Rotterdam worden
gecontroleerd op
exploitatievergunningen en op vergunningen
van de Drank- en
Horecawet. Controles vinden plaats op
bijvoorbeeld openingstijden
van zaken en alcoholverkoop aan
minderjarigen.

