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Onderwerp 
Beleidsregels bestuurlijke boete en de gewijzigde beleidsregels handhaving en inning 
vorderingen 

  
 
 
Geachte participatieraad, 
 
Wij hebben uw advies over de beleidsregels bestuurlijke boete 2017 gemeente 
Heerenveen en over de beleidsregels handhaving en inning vorderingen 2017 gemeente 
Heerenveen ontvangen. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. 
 
Reactie op uw advies 
U constateert dat een in de praktijk opgelegde maatregel soms zwaardere consequenties 
heeft dan een boete. U bent benieuwd of dit de komende jaren nog aanleiding zal geven 
tot aanpassingen.  
 

Een boete is een punitieve sanctie en is gericht op leedtoevoeging. Oftewel de boete mag 

gevoeld worden. Een maatregel is gericht op gedragsverandering. Dit zijn twee 

verschillende uitgangspunten.  

 

Een maatregel wordt doorgaans opgelegd gedurende één of twee maanden. Dit kan 

langer, maar moet goed onderbouwd worden. Zodra het gedrag verandert, stopt ook de 

maatregel. Een boete wordt opgelegd voor minimaal 6 maanden en maximaal 24 

maanden. Dit is afhankelijk van de ernst van de gedraging. De boete is niet gericht op 

gedragsverandering. Dit houdt in dat als belanghebbende zijn gedrag veranderd, dit geen 

verandering aanbrengt aan de opgelegde boete en de duur hiervan. Ook zal een 

maatregel doorgaans niet leiden tot het beëindigen van een minnelijke schuldenregeling, 

een boete kan dit wel. Voor zowel de maatregel als de boete geldt dat er wordt gekeken 

naar diverse factoren zoals persoonsgelegen factoren. Gezien bovenstaande zijn wij van 

mening dat een boete ook in de praktijk zwaardere consequenties heeft dan een 

maatregel.   

 

Wat er in de toekomst gaat gebeuren is voor nu onbekend. Wel is duidelijk dat de boete 

een onderwerp is dat voorlopig nog volop in ontwikkeling is.  
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Bel gerust als u vragen heeft 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Leontine Hansma door te bellen 
naar 0513-617523.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
J. van Leeuwestijn   T.J. van der Zwan 
 

  
 

 
  

 


