Wijchen_verbeterplan21-3-14

ZELFEVALUATIE KWALITEITSCRITERIA
Toekomstplan VTH

Wat moet er gebeuren
Datum print:
Rapportagejaar:
Status:
Nummer vragenlijst:

De uitgebreide toelichting op deze rapportage kunt u vinden onder de help-functie van het zelfevaluatieinstrument.

Wanneer

Door Wie

Uren

Vaststelling door

30-10-2013
2013
Invullen vragenlijst
676

Overall

Frequentie

Aantal

Kennis

Ervaring

Opleiding

Generieke deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
0,67
2,33

Huidig
3,0

Volgend jaar Toelichting FTE
3,0

Generieke deskundigheden
Casemanagen - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

Vergunningverlening bouwen en RO - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

2,67

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III

ge ge ge ge gr

gr

BTP

1,33

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Agrarisch

o

o

o

o

o

o

BTP

1,33

0,00

!

Toezicht en handhaving bouwen en RO - Complex

o

o

o

o

o

o

beide

1,33

0,67

!

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III

gr gr gr gr gr

gr

BTP

1,33

Zie zelfevaluatietool ODRN

;

medewerker in opleiding: voldoet vanaf 2014

0,33

3,0

3,0

in combinatie met casemanagen. Totaal 6 fte.
Zie zelfevaluatietool ODRN
Zie zelfevaluatietool ODRN

2,0

2,0

In 2014 2 FTE

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Agrarisch

o

gr gr gr gr

o

opleidingsniveau hoger

BTP

1,33

Zie zelfevaluatietool ODRN

Toezicht en handhaving bodem

o

o

o

o

o

o

Uitvoering i.o.m. ODRN beleggen. Gereed 2014

beide

0,67

Zie zelfevaluatietool ODRN

Toezicht en handhaving groene wetten

o

o

o

o

o

o

in samenwerking op te pakken in 2014. Daarbij een keuze bij welke RUD de uitvoering
zal plaatsvinden. Optie: Inkoop kennis via de ODRN; structurele afspraken hierover
maken.

beide

1,33

Zie zelfevaluatietool ODRN

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Juridische deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
1,33
0,97

Huidig
2,3

Volgend jaar Toelichting FTE
2,3

Juridische deskundigheden
Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

gr gr gr gr gr

gr

beide

Behandelen juridische aspecten handhaving

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

1,57

2,9

2,9

Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten

gr gr gr gr gr

gr

beide

2,00

0,30

2,3

2,3

Ketentoezicht

ge ge ge ge o

o

Oranje: Odrn. In 2014 worden hier structurele afsporaken over gemaakt.
Geel: volgt ism ODRN

beide

2,00

Zie zelfevaluatietool ODRN

Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur

o

r

in opleiding

beide

1,00

0,4 totaal bij ODRN: Verwachting is dat er niet meer
werkaanbod is voor groter aantal. In samenwerking
met andere regionale partners dit verder uitwerken
en borgen.

in combinatie met 8.

Traject loopt via ODRN en samenwerking met overige RUD's. Afspraken worden2014
in 2014
ODRN
geborgd
o

o

o

r

ODRN

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent bouwen) deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
2,00
0,00

Huidig
2,0

Volgend jaar Toelichting FTE
2,0
wordt ingehuurd via adviesbureau: in samenwerking
met omliggende gemeenten kan hierop structurle
borging en inkoopvoordeel plaatsvinden. Voldoende
fte in huis ter borging.

Specialistische (accent bouwen) deskundigheden
Bouwfysica - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

Brandveiligheid

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

2,67

4,0

4,0

in regioverband met de Regionale Brw/ VRGZ.
Taakuitvoering voldoende geborgd.

Constructieve veiligheid - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

3,67

5,0

5,0

In combinatie met uitbesteding aan een marktpartij,
kan hieraan worden voldaan en vindt borging plaats
binnen de bestaande capaciteit als bedoeld onder 8.

Bouwakoestiek - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

-0,33

1,0

1,0

wordt uitbesteed, wel is kennis aanwezig voor
begeleiding en controle

Sloop en asbest

gr gr gr gr gr

gr

beide

0,67

0,33

1,0

1,0

in samenwerking met ODRN voldoet de gemeente
hieraan. Wel worden de afspraken in 2014
hieromtrent geborgd.

!

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent milieu) deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
0,67

Huidig

Volgend jaar Toelichting FTE
Zie zelfevaluatietool ODRN

Specialistische (accent milieu) deskundigheden
Afvalwater (indirecte lozingen)

gr r

r

r

Bodem, bouwstoffen en water

gr gr gr gr o

o

onvoldoende fte. Oplossen ism ODRN

beide

1,33

Activiteit 2 en 3 via uitbesteding. Activiteit 1 via
ODRN, afspraken moeten worden gemaakt

Externe veiligheid

gr gr gr gr ge

ge

in regionaal en vwb act 5 en 6 in bovenregionaal verband. Uitvoering ism VRGZ borgen.

beide

2,67

via ODRN en kennispunt EV Overijssel. Uitwerken in
2014
vwb activiteit 1,2,3 en 6 borging in 2014. Activiteit 4 en 5 ODRN

Geluid - Complex

gr o

o

capaciteit irt frequentie nog onvoldoende (via ODRN)

beide

2,00

Groen en ecologie

gr gr gr gr gr

gr

beide

2,00

Luchtkwaliteit

gr gr gr gr r

r

beide

2,67

gr r

gr o

gr

beide

-1,00

1,0

oplossing in samenwerking. Aandachtspunt in 2014

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent RO) deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit

2014 Job-Joris van Hal

1,0

Zie zelfevaluatietool ODRN

2014 Rob Seegers / ODRN

College B&W

Specialistische (accent RO) deskundigheden
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Complex

gr gr gr gr gr

gr

Exploitatie en planeconomie

gr gr gr gr o

o

Cultuurhistorie

gr gr gr gr gr

gr

beide
Ondercapaciteit, te organiseren in 2014

Wijchen_verbeterplan21-3-14
Huidig Volgend jaar Toelichting FTE
2,0
2,0

Benodigd Verschil
2,00
0,00

beide

0,67

0,33

!

1,0

1,0

beide

3,33

-2,33

!

1,0

1,0

Op zich voldoende capaciteit voor begeleiding marktpartij: taak wordt uitbesteed. Voldoet echter niet niet aan de criteria van min 2 medewer
Met betrekking tot complexe archeologievragen
vindt er uitbesteding plaats

Wijchen_verbeterplan21-3-14

Rapportage en evaluatie
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen
Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen
van meldingen)
Vergelijking en auditing
Strategisch beleidskader
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor
vergunningverlening
Operationeel beleidskader
Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening
Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening
Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over
omgevingsvergunning
Planning en control
Borging personele en financiële middelen
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving
Organisatorische condities
Kwaliteitsborging
Voorbereiden
Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening
Interne en externe afstemming
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling
Uitvoeren
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening
en toezicht & handhaving
Monitoren
Monitoring

Overall

RO

Bouwen

Milieu

Procescriteria vergunningverlening

Toelichting op score

o
gr o
o o
o

o

o
o
o

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 \irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019
wordt ontwikkelt. Vwb miliieu ism ODRN. Borgin in 2014

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

in ontwikkeling als eerder aangegeven onder B, deskundigheidsgebieden

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

In ontwikkeling in vergunningenbeleidsplan 2015-2019

dec-14 Irshad Hassankhan

15 College B&W

in ontwikkeling. Borging en implementatie in 2014. Structurele samenwerkingsafspraken met VR en ODRN

15 College B&W

wordt ontwikkeld. Vwb milieu in samenwerking met ODRN. Borging in 2014

Carlo Noortman

20 Ambtelijk

in ontwikkeling in beleidsplan 2015-2019

dec. 2014

Carlo Noortman

5 College B&W

in ontwikkeling in beleidsplan 2015-2019

dec. 2014

Carlo Noortman

5 College B&W

o
o

o

o
gr

gr gr gr
w w gr
gr gr gr
o
o
gr
gr
o

o
gr
gr
o

o
gr
gr
o

o
o
o

gr gr
o o
o o

o

gr
gr gr gr
o
o

o

o

Rapportage en evaluatie
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen
Probleemanalyse voor toezicht en handhaving
Vergelijking en auditing
Strategisch beleidskader
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en
handhaving
Operationeel beleidskader
Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch
handhaven) toezicht en handhaving
Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Gedoogstrategie
Planning en control
Borging personele en financiële middelen
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving
Organisatorische condities
Kwaliteitsborging
Voorbereiden
Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving
Interne en externe afstemming
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling
Uitvoeren
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening
en toezicht & handhaving
Monitoren
Monitoring

Overall

RO

Bouwen

Milieu

Procescriteria toezicht en handhaving

Toelichting op score

o
o o
gr o
o o

o
gr
o

o

o

o
o

o
gr gr gr
o o o
gr gr o
gr o o
o
o
gr
o
o

o
gr
o
o

o
gr
o
o
o

gr gr gr
o o o
o o o
gr
gr gr gr
o
o

o

o
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ZELFEVALUATIE KWALITEITSCRITERIA

VERBETRPLAN BEUNINGEN

Managementrapportage Beuningen

Wat moet er gebeuren
Datum print:
Rapportagejaar:
Status:
Nummer vragenlijst:

De uitgebreide toelichting op deze rapportage kunt u vinden onder de help-functie van het zelfevaluatieinstrument.

Wanneer

Door Wie

Uren

25-3-2014
2014
Invullen vragenlijst
594

Overall

Frequentie

Aantal

Kennis

Ervaring

Opleiding

Generieke deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
0,67
1,33

Generieke deskundigheden
Casemanagen - Complex

gr gr gr gr gr

gr

Vergunningverlening bouwen en RO - Complex

gr o

o

Frequentie is onvoldoende door beperkte vraag. In verbeterplan zal vorostel gedaan
worden hoe hier aan te voldoen in toekomst.

beide

2,67

1,13

gr o

gr

beide

Huidig
2,0

!

Volgend jaar Toelichting FTE
2,0
ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp) H. Bekker (1 fte) --> min. 5
compl. F. van Beek (1 fte) --> min. 5 compl.

3,8

3,8

ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp) H. Bekker (1 fte) / F. van
Beek (1 fte) / S. van Steenwijk (1 fte) / Dave van der
Coelen (1 fte) / Ad Domen (0,78 fte)
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp). A. Domen (0,78 fte) / M.
van Eemeren (1 fte).
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRn
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Procesindustrie

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Agrarisch

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Afval

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving bouwen en RO - Complex

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

0,47

1,8

1,8

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Procesindustrie

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Afval

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Agrarisch

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving milieu - klasse III BRZO

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

BTP

1,33

98,67

100,0

100,0

Toezicht en handhaving bodem

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

0,67

99,33

100,0

100,0

Toezicht en handhaving groene wetten

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

1,33

98,67

100,0

100,0

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Juridische deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
1,33
1,27

Huidig
2,6

Juridische deskundigheden
Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

gr gr gr gr gr

gr

beide

Behandelen juridische aspecten handhaving

gr gr gr gr gr

gr

beide

1,33

1,27

2,6

Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten

gr gr gr gr gr

gr

beide

2,00

1,70

3,7

Ketentoezicht

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

2,00

98,00

100,0

Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

1,00

99,00

100,0

Volgend jaar Toelichting FTE
2,6
ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp) R. Grafeth (0,66 fte) / D.
Foppele (0,89 fte) / T. Elschot (1 fte)
2,6
ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp) R. Grafeth (0,66 fte) / D.
Foppele (0,89 fte) / T. Elschot (1 fte)
3,7
ingevulde fte's betreft totaal organisatie (niet geheel
ingezet voor onderwerp) D. van der Coelen (1fte) /
S. van Steenwijk (1 fte) / N. van der Zande (1 fte) /
R. Graveth (0,66 fte)
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.

Overall

Specialistische (accent bouwen) deskundigheden
Bouwfysica (uitbesteed)
Brandveiligheid

w w w w w
ge ge ge ge ge

r
ge

Constructieve veiligheid (uitbesteed)
Bouwakoestiek - Complex

w w
gr o

r
o

Sloop en asbest

gr gr gr gr gr

Kennis

Aantal

Frequentie

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent bouwen) deskundigheden

w w
gr o

w
gr

Toelichting op score

Wordt uitbesteed aan VRGZ, gegevens moeten inzichtelijk gemaakt wordn (opvragen bij
VRGZ/opstellen werkafspraken)
Komt minder dan 3x per jaar voor. In verbeterplan zal worden aangegeven hoe hier aan
voldaan gata worden (ODRN of samenwerking andre gemeenten; wijchen/druten)

gr

BTP/beide
beide
beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
0,00
1,33
98,67

Huidig

Volgend jaar Toelichting FTE
Uitbesteed aan OmgevingsdienstNederland.nl; geen schriftelijke verklaring dat organisatie voldoet aan kwaliteitscriteria 2.1. Vandaar rood.

100,0

100,0

FTE's kloppen niet (moet inzichtelijk gemaakt
worden door VRGZ)

1,8

1,8

Betreft totaal van de organisatie (A. Domen / M. van
Eemeren), wordt niet geheel ingezet.

1,8

1,8

Betreft totaal van de organisatie, wordt niet geheel
ingezet. A. Domen (0,78 fte), M. van Eemeren (1
fte)

Uitbesteed aan JVZ; geen schriftelijke verklaring dat organisatie voldoet aan kwaliteitscriteria 2.1. Vandaar rood.

beide
beide

0,00
1,33

0,47

beide

0,67

1,13

!

Overall

Specialistische (accent milieu) deskundigheden
Afvalwater (indirecte lozingen)

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

Bodem, bouwstoffen en water
Externe veiligheid

ge ge ge ge ge
ge ge ge ge ge

ge
ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)
Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide
beide

Geluid - Complex

ge ge ge ge ge

ge

Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

2,00

98,00

100,0

Groen en ecologie

ge ge ge ge ge

ge

Komt weinig voor. Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie / verbeterplan ODRN)

beide

2,00

98,00

100,0

Luchtkwaliteit

ge ge ge ge ge

ge

vvcv

beide

2,67

97,33

100,0

Kennis

Aantal

Frequentie

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent milieu) deskundigheden

Toelichting op score

BTP/beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
0,67
99,33
1,33
2,67

98,67
97,33

Huidig
100,0
100,0
100,0

Volgend jaar Toelichting FTE
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
100,0
Bodemtaken K. Antonise uitbesteed aan ODRN
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
100,0
Dit getal is onjuist, zie zelfevaluatietool van ODRN
voor de exacte gegevens.
100,0
Uitbesteed aan ODRN (zie zelfevaluatie /
verbeterplan ODRN)

Specialistische (accent RO) deskundigheden
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Complex
Exploitatie en planeconomie (uitbesteed)
Cultuurhistorie

gr gr gr gr o
w w w w w
gr gr gr gr gr

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Opleiding

Specialistische (accent RO) deskundigheden

o
r
gr

Toelichting op score
Slechts 1 specialist in dienst (M. Holleman, 1 fte)
Slechts 1 persoon in dienst van gemeente (K. Antonise, 1 fte)

BTP/beide
beide
beide
beide

Capaciteit
Benodigd Verschil
2,00
-1,00
0,00
3,33
-2,33 !

Huidig
1,0

Volgend jaar Toelichting FTE
1,0
Uitbesteed aan BMC (Michiel Bots ); geen schriftelijke verklaring dat organisatie voldoet aan kwaliteitscriteria 2.1. Vandaar rood.

1,0

1,0

Bij ondercapaciteit of complexiteit wordt dit
uitbesteed (regio-archeoloog) of marktpartij (RAAParcheologie).

Vaststelling door

Beuningen_verbeterplan

Rapportage en evaluatie
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen
Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen
van meldingen)
Vergelijking en auditing
Strategisch beleidskader
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor
vergunningverlening
Operationeel beleidskader
Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening
Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening
Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over
omgevingsvergunning
Planning en control
Borging personele en financiële middelen
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving
Organisatorische condities
Kwaliteitsborging
Voorbereiden
Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening
Interne en externe afstemming
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling
Uitvoeren
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening
en toezicht & handhaving
Monitoren
Monitoring

Overall

RO

Bouwen

Milieu

Procescriteria vergunningverlening

Toelichting op score

o
o o o
gr gr o
o

o

Zie verbeterplan in toekomst benchmarking i.s.m. met Wijchen en Druten
VV-beleid wordt (naar voorbeled van Wijchen) opgesteld.

o

Vergelijking in toekomst is.m. Wijchen en Druten (zie verbeterplan).
o

gr o

gr

Zie verbeterplan. Onderdeel bouwen wordt naar voorbeeld van Wijchen gerealiseerd
ge

gr gr gr
w w gr
ge gr gr
o
ge o

o

Zie verbeterplan. De opleidingsniveaus zullen aan de kwaliteitseisen worden getoetst.

gr gr gr
gr gr gr
o o o

Wordt nog beschreven naar voorbeeld Wijchen (o.a. jur. kwaliteit, financien en
vergunningenbeleid).
o

ge gr gr
ge gr gr
ge o o

ZIe verbeterplan. I.s.m. Wijcehn en Druten zal dit worden opgesteld.
ge

ge gr gr
ge
ge gr gr

Rapportage en evaluatie
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen
Probleemanalyse voor toezicht en handhaving

o
gr

Vergelijking en auditing
Strategisch beleidskader
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en
handhaving
Operationeel beleidskader
Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch
handhaven) toezicht en handhaving
Toezichtstrategie

o

o

Sanctiestrategie
Gedoogstrategie
Planning en control
Borging personele en financiële middelen

gr gr gr
gr gr gr

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving
Organisatorische condities
Kwaliteitsborging

gr gr gr
gr gr gr
gr gr gr

GROEN = AKKOORD
ORANJE = NOG NIET OP ORDE (VERBETERPLAN)
ROOD = NIET OP ORDE, GATA OOK NIET LUKKEN
GEEL = UITBESTEED

Toelichting op score

o
o o
gr o

Voorbereiden
Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving
Interne en externe afstemming
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling
Uitvoeren
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening
en toezicht & handhaving
Monitoren
Monitoring

Overall

RO

Bouwen

Milieu

Procescriteria toezicht en handhaving

o

Zie verbeterplan in toekomst benchmarking i.s.m. met Wijchen en Druten
Ervaringsresultaten worden beoordeeld en verwerkt in de planning. Dit leidt indirect tot
een andere probleemanalyse, maar die wordt niet formeel aangepast. Stofstromen nvt
Vergelijking in toekomst is.m. Wijchen en Druten (zie verbeterplan).
gr

gr gr gr
gr
gr gr gr
gr gr gr

Afwijkingsbesluiten worden op dezelfde wijze gecontroleerd (conform besluit, aangevuld
met eventuele tijdelijkheid e.d.)

o
ge o

gr

Zie verbeterplan. De opleidingsniveaus zullen aan de kwaliteitseisen worden getoetst.

Wordt nog beschreven naar voorbeeld Wijchen (o.a. jur. kwaliteit, financien en
vergunningenbeleid).
o

ge gr gr
ge gr gr
ge o o

ZIe verbeterplan. I.s.m. Wijcehn en Druten zal dit worden opgesteld.
ge

ge gr gr
ge
ge gr gr

Beu Specialismen (2013)

Specialismen
Voor mijn organisatie is het specialisme bouwfysica
uitbesteed
Ja (geheel)
Voor mijn organisatie is het specialisme constructieve
veiligheid uitbesteed
Ja (geheel)
Voor mijn organisatie is het specialisme
bouwakoestiek (activiteiten 1 - 4) uitbesteed
Nee

OmgevingsdienstNederland
JVZ
Ad/Mart

1.Controleren aan de hand van meting of de norm wordt
gehaald.
2.Beoordelen van een aanvraag door middel van:a.de effecten
van verschillende bouwkundige oplossingen op de geluidwering
van de gevel beoordelen en een ingediende berekening
interpreteren en controleren;
b.de geluidwering van constructies tussen woningen beoordelen
en toetsen aan het Bouwbesluit
c.de nagalm in een gemeenschappelijke ruimte bepalen;
3.Toezicht uitvoeren op de akoestische aspecten van het
bouwplan.
4.Beoordelen bouwlawaai en trillingshinder:a.beoordelen
ontheffingaanvraag;
b.beoordelen of onderzoek nodig is, het (laten) uitvoeren van
onderzoek en beoordelen onderzoek;
c.ondersteunen bij toezicht en handhaving.

Voor mijn organisatie is het specialisme sloop en
asbest uitbesteed

Nee

Ad/Mart

Voor mijn organisatie is het specialisme bodem,
bouwstoffen en water (activiteiten 2 en 3) uitbesteed

Ja

ODRN

2.Ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening en
toezicht en handhaving, waaronder:a.laten uitvoeren, begeleiden bij en
toetsen/controleren van bodemonderzoek/lozingonderzoek;
b.beoordelen bodembeschermende voorzieningen (indien van toepassing:
m.b.t. lozingenonderzoek);
c.uitvoeren van het grondstromenbeheer in het kader van het besluit
bodemkwaliteit;
d.beoordelen (aanvragen) grondwateronttrekking, verlenen van de
vergunning en uitvoeren toezicht en handhaving;
e.beoordelen (aanvragen) koude-warmte opslagsysteem;
f.beoordelen bodemsanering (noodzaak en plan), bodemonderzoek laten
uitvoeren.

Beu Specialismen (2013)
3.Adviseren in het kader van een eenvoudig “afwijkingsbesluit”;
beoordelen bodemkwaliteit vanuit een oogpunt van volksgezondheid.

Voor mijn organisatie is het specialisme groen en
ecologie uitbesteed

Nee (want slechts deels)

Koen/Nancy/Dave - netwerk groene bureaus/ODRN

Voor mijn organisatie is het specialisme stedenbouw
en inrichting openbare ruimte (activiteit 1) uitbesteed

Nee

Marloes H

1.Opstellen stedenbouwkundige en inrichtingsplannen.

Voor mijn organisatie is het specialisme exploitatie en
planeconomie uitbesteed
Ja (geheel)
Voor mijn organisatie is het specialisme cultuurhistorie
(activiteiten 6 - 20) uitbesteed
Nee (want slechts deels)
6.Adviseren t.a.v. monumentale aspecten in het kader van
omgevingsvergunningaanvragen (activiteit bouwen en slopen) en het
handhaven van de omgevingsvergunning).
7.Toetsen van de aanvraag aan de Monumentenwet 1988.
8.Toetsen van de aanvraag aan een erfgoedverordening.
9.(Beoordelen van) bouwhistorische onderzoek en waardestellingen:
interpreteren monumentwaardigheid (van onderdelen).
10.Adviseren t.a.v. archeologische aspecten in het kader van
omgevingsvergunningen.
11.Toetsen van de aanvraag aan de Monumentenwet 1988.
12.Toetsen van de aanvraag aan een eventuele erfgoedverordening.
13.Beoordelen van archeologische rapporten.
14.Adviseren t.a.v. stedenbouwkundige, historisch-geografische en
ruimtelijk aspecten in het kader van omgevingsvergunningen.
15.Maken van een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse.
16.Vertalen cultuurhistorische waarden en betekenissen naar ruimtelijke
uitgangspunten of toetscriteria voor aanvragen.
17.Toetsen van de aanvraag aan de doelstelling van het instrument
beschermd gezicht en het ter bescherming strekkend bestemmingsplan.
18.Toetsen van de aanvraag aan het ruimtelijke kwaliteitsbeleid
(welstand) en erfgoedverordening.
19.Adviseren t.a.v. cultuurlandschappelijke aspecten in het kader van
omgevingsvergunningen.
20.Aangeven van effecten van het te nemen afwijkingsbesluit op het
landschap.

Michiel - Metrum
Harm/Koen - regio archeoloog Paul Franzen / RAAP (cultuurhistorie)

Beu Specialismen (2013)

Beu Deskundigheden (2013)
Toelichting op invulling B.
B1

Casemanagen - complex

B2

VV bouwen en RO - complex

B4

T&H bouwen en RO - complex- b

B8
B9

Beh. Jur. Aspecten VV
Beh. Jur. Aspecten HH

B10

Beh. Jur. Aspecten Afwijken

B16

Bouwakoestiek

B17

Sloop en asbest

B19

Bodem bouwstoffen en water

B22

Groen en ecologie

B24
Stedenbouw en inrichting OR - Complex
B26
Cultuurhistorie
B3, B5, B6, B7, B11, B12, B18, B19, B20, B21, B22, B23
B14

H. Bekker (1 fte) --> waarvan min. 5 compl. F. van Beek (1 fte) -> waarvan min. 5 compl.
1. voldoet mbv OmgevingsdienstNederland
2/3/4. Harm/Dave/Sjaak besteden geen 2/3 fte aan dit
onderwerp (rood)
Er wordt niet voldaan aan opleidingseisen. Wel ervaring en
ondersteuning door juridisch medewerkers. Dus groen.
Gemiddeld 5 procedures per jaar, dus groen.
Gem. 5 procedures per jaar icm tijdsbesteding (2/3 van de tijd),
dus groen.
1. Dave / Sjaak
2/3/4 Dave / Nancy
5 Ton / Robina
Voldoen niet aan frequentie, maar wel combinatie (1/3 van de
tijd icm 3 activiteiten per jaar gemiddeld)
Komt minder dan 3x per jaar voor, zal uitbesteed worden aan
ODRN in toekomst
M. van Eemeren besteedt minder dan 1/3 aan deze activiteit,
maar vervangt A. Domen waar nodig. Dus groen.
Slechts 1 persoon (met regionale ondersteuning) is hiertoe in
dienst. Bij complexiteit of ondercapaciteit wordt uitbesteedt aan
regionale archeoloog. K. Antonise slechts 0,2 fte beschikbaar
voor bodemtaken.
1. komt te weinig voor (geel)
2/3/4 wordt uitbesteed
Slechts 1 persoon in dienst, dus er kan niet voldaan worden
(geel).
Wordt geccoordineerd door Koen (en Harm). Organisatie kan
niet voldoen aan eis (geel).
UITBESTEDING ODRN
UITBESTEDING VRGZ

uitbesteed

uitbesteed

Beu Procescriteria (2013)

Toelichting op invulling C.
C1.1

Vastgelegd in HH_beleid en jaarlijks HUP en VUP en jaarverslagen.
Uitkomsten bestuursovereenkomsten en HH-arrangementen worden 1
op 1 kortgesloten met bestuur (individuele voorstellen / toelichting
richting wethouders en college)

C1.2

Probleemanalyse vastgelegd in HH-beleid. OP basis van jaarlijkse
ervaringen/rapportages wordt beoordeeld of aanpassing noodzakelijk is.
Indien ja, dan wordt ook capacteit e.d. geborgd.
Probleemanalyse voor T&H: voor bouwen en RO worden alle
vergunnignen gecontroleerd )geen prioritering noodzakelijk voor wat
betreft al dan niet bezoeken.
Systematiek aanwezig/ ontwikkeld voor het vergelijken, toetsen en
beoordelen van inzet, organisatie en prestaties.
Prioriteitsstelling voor uit te voeren actualisatie milieu vastgelegd in
HH/beleidsplan (incl. VV)

C1.3.

C1.4.
C.2.1.

C.2.2.
C3.1.

C3.2

C.3.3
C3.4.
C3.5.

C3.6
C.3.7
C4.1.
C4.2
C4.3

C4.4.
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4
C6.1
C7.1

Vastgelegd in HH-beleid 2010
Squit XO is leidend . Daarin zijn processtappen opgenomen en
vastgelegd (verplicht te volgen). Daarnaast werkinstructies opgesteld
voor alle betrokkenen
Beleid opgesteld en aanwezig. De bestuurlijke keuze of en wanneer er
gebruik wordt gemaakt van afwijkingsbesluiten vindt plaats indien iets
niet binnen vastgesteld past (actief voorleggen aan college).
Wij passen de volgende objectieve criteria voor planologisch strijdige
activiteiten toe:
Vastgelegd in HH-beleid 2010
Vastgelegd in HH-beleid 2010

Vastgelegd in HH-beleid 2010, incl. prioriteitenladder
Vastgelegd in HH-beleid 2010
Op basis van urenramingen / kentallen / tijdschrijven
Verplichting vastgelegd in HH-beleid 2010
Functiescheiding (indien nodig op dossierniveau)
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers nemen een
onafhankelijke positie in ten opzichte van de bij het opstellen en
realiseren van plannen betrokken partijen (dus ook als de gemeente zelf
initiatiefnemer is)
regelingen voor het uitbesteden van vergunningverlening, toezicht en
handhavingstaken.
Niet formeel geregeld.
Vastgelegd en geborgd in Squit XO
Vastgelegd en geborgd in Squit XO
afstemming VV --> TZ&HH (milieu)
Geen apart protocol voor beschikbaar.
Alle voorzieningen aanwezig
Handelen op grond van een systematiek van monitoring van het proces,
de resultaten en voor zover mogelijk de effecten hiervan.

PROCESCRITERIA KUNNEN NIET WORDEN UITBESTEED (ALS GEMEENTE ZELF DOEN)

Actualisatieproject bestemmingsplannen ook vastgesteld.

Verwachtingen en voorraden worden vastgelegd in Squit XO.

vergelijken, toetsen en beoordelen middels jaarraportages
motivering beginselbereidheid voor activiteiten die
planologisch strijdig zijn (aangeven hoe activiteiten passen in
vigerend beleidskader en bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit). IS
vastgelegd in beleidsregels.
Is er een (werk)procedure mbt afwijken BP/principe verzoeken
beschikbaar? Niet nodig
Project act. BP's vastgesteld. Beleid wordt niet standaard
getoetst op handhaafbaarheid.

Is dat vastgelegd in ebstaande beleidsregels? Uitgangspunt: Ja,
dus groen.
Protocollen (ITP) opgetseld mbt bouwen. Aansluiten bij
landelijk niveau (in HH-beleid was eigen niveau vastgesteld).

Navraag Joost/Financien/P&O
2013 niet vastgesteld, wel opgesteld.
HH Bouw en RO -> geen roulatie (te kleinschalig)
Bij ambtenaren/eigen gemeentelijke aanvragen is er geen
mandaat (via college).

Ja, toepasbaar bij ondercapaciteit of complexiteit
financien --> accountant
geen checklist voor rel. wetgeving / eco. Haalbaarheid? Toch?

interne protocllen ODRN
basiskennis medewerkers
Geen specifiek ysteem aanwezig? Verwerkt in HH-beleid
(kwartaaloverzichten)

