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Agenda
1. Opening
2. Toezicht en handhaving: het proces.
3. Toezicht en handhaving: de prioriteiten.
4. Wat vinden inwoners?
5. Toezicht en Handhaving: de aanpak
6. Afronding

Agendapunt
1.Opening.
De opzet van de avond wordt toegelicht en de deelnemers aan de bijeenkomst stellen zich voor. De
procesgang wordt toegelicht. De huidige planning is bespreking van het “concept” beleidsplan 20162018 en het uitvoeringsprogramma 2016 in de raadscommissie van 6 december 2015, besluit door
het college 15 december 2015. Van de klankbordbijeenkomst wordt een verslag gemaakt wat wordt
meegenomen bij de stukken en meegenomen in het voor te stellen beleid en uitvoeringsprogramma.
2.Toezicht en Handhaving het proces.
Er wordt een toelichting geven over hoe het beleid tot nu toe is uitgevoerd. Dat is sterk gericht op het
toezicht op verleende omgevingsvergunningen en het reageren op meldingen, klachten en
handhavingsverzoeken.
Er is onvoldoende aandacht geweest voor voorlichting en communicatie.
Verzoeken moeten in behandeling worden genomen en hebben een wettelijke afdoeningstermijn. Veel
verzoeken blijken als kernoorzaak een burenruzie. Daarover gaat handhaving met hen in gesprek
(premediation/informele aanpak) en wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is. Het toezicht en
handhaving werd ook niet jaarlijks geëvalueerd en daarna bijgesteld.

Met het nieuwe handhavingsbeleidsplan en uitvoeringsprogramma willen we toe naar de wettelijk
voorgeschreven beleidscyclus ( PLAN-DO-CHECK-ACT). Een duidelijk plan voor dat jaar en de inzet
van capaciteit en andere middelen, het daadwerkelijk inzetten volgens dat plan, evalueren en
bijstellen.
De opzet is om gebiedsgewijs beeld gaan krijgen van hoe het er voorstaat (nulmeting), specifiek bij
het herzien van bestemmingsplannen. Om vervolgens daar de toezicht en handhavingsactiviteiten op
af te stemmen. Hierdoor kunnen we het toezicht en de handhaving effectiever en efficiënter inzetten.
Van belang is ook dat over het toezicht en handhaving duidelijk wordt gecommuniceerd. Deze opzet
vindt draagvlak bij de klankbordleden.
3. Toezicht en Handhaving: de prioriteiten.
Aan de hand van de ambtelijk opgestelde lijst met prioriteringen op basis van een wetenschappelijk
landelijk erkende risicoanalyse selecteren de klankbordleden elk vijf volgens hen te prioriteren items.
Verwezen wordt naar onderstaand schema.
Vergunninggebonden toezicht
activiteit bouwen - nieuwbouw/verbouw woning

de Ree

activiteit bouwen - publiek gebouw(Industrie/kantoor)

de Ree

Niet vergunning gebonden en repressief toezicht
illegale sloop met asbest

de Ree

illegale bouwwerken geen gebouw

Kneppers, v.d. Heerik

Illegaal bouwen -gebouwen

Brunia, Kneppers, v.d. Heerik, de Ree

illegaal gebruik van bouwwerken en gronden (strijd
bestemmingsplan)

Brunia, v.d. Heerik

onveilige woonsituaties

de Ree, Kneppers

afloop tijdelijke omgevingsvergunning

Brunia

openbare orde en veiligheid
Evenementen/collectieve en incidentele
festiviteiten/overige geluidhinder

v.d.Heerik

Overlast openbare ruimte
Inbreekwerktuigen en geprepareerde tassen

de Ree, Kneppers

Horeca / Openbare inrichtingen
Gebruik horecabedrijf/openbare inrichting zonder of in
afwijking van vergunning

v.d. Heerik, Kneppers

Afval (stoffen)
Opslag van afvalstoffen

Brunia, v.d. Heerik

Economische activiteiten
Evenementen

v.d. Heerik

Grote evenementen

Brunia

Overig
In gebruik nemen openbare ruimte (parkeerplaatsen)

de Ree

Door de leden wordt benadrukt wordt dat het stellen van prioriteiten en communiceren van waar
toezicht en handhaving op zal plaatsvinden ook met zich meebrengt dat er ook daadwerkelijk vervolg
wordt gegeven om de daadkracht te vergroten. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.
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4. Wat vinden inwoners?
Er wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de enquête inwonerpanel en de
focusgroep bijeenkomst. Wat opvalt is dat conclusies uit het onderzoek voor een groot deel aansluiten
bij de meningen en prioriteringen tijdens die tijdens de klankbordbijeenkomst naar voren zijn
gekomen. Aansluitend wordt het volledige onderzoeksverslag uitgereikt. Het onderzoeksverslag wordt
29 oktober 2015 gepubliceerd.
5. Toezicht en Handhaving: de aanpak.
Om de inzet van het toezicht effectiever te kunnen inzetten wordt gekozen voor minder vergunning
gebonden toezicht en daarmee te anticiperen op de invoering van de Private Kwaliteitsborging. Dat
geeft ruimte om in te zetten op projecten in 2016 vooral om vast te stellen hoe het er voorstaat
(nulmeting) en dat dan zeker bij herziening van bestemmingsplannen.
6. Afronding
De avond wordt als zeer zinvol ervaren.
Afrondend worden suggesties gedaan:


Niet alles kan worden gehandhaafd en daarom is goed om prioriteiten te stellen;



Uitgaande van de huidige capaciteit zullen die prioriteiten niet allemaal in te passen zijn met
de huidige capaciteit en middelen en maak inzichtelijk wat wél nodig is;



Voor bepaalde handhavingstaken is BOA inzet noodzakelijk. De gemeente heeft geen BOA’s
in dienst. De aanwezigen zijn van oordeel dat er voor een evenwichtige en toereikende
handhaving hiervoor wel voldoende en passende capaciteit moet kunnen worden ingezet.
Bijvoorbeeld in de vorm van (tijdelijke) inhuur van (BOA) capaciteit.



Inzetten op het vergelijken van luchtfoto’s en deze jaarlijks te laten maken. Dit kan tijdinzet
van toezichthouders besparen, maar is ook bruikbaar in juridische (handhavings)procedures.



Inzetten van middelen voor communicatie en voorlichting (preventie) over het toezicht- en
handhavingsproject. Als voorbeeld werd genoemd een persconferentie, in het wekelijkse
artikel van de burgemeester in de plaatselijke krant aandacht besteden aan toezicht en
handhavingszaken.



Het is belangrijk om een eenmaal ingezet handhavingstraject en gemaakte beleidskeuzes
gestand te doen.
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