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WH Beleidsplan en uitvoeringsnota gemeente Beesel

2019-2023

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsbrief informeren wij u over de vaststelling van het
de u itvoeri ngs nota gem eente Beesel 20 1 9-2023.

WH Beleidsplan

en

Collegebesluit
wij stelden op 3 juní 2019 het wH Beleidsplan en de uitvoeringsnota gemeente

actuele open

Kijk voor
gsiijeien

Beesel 2019-2023 vast. Met het vaststellen van het wH Beleidsplan en de
uitvoeringsnota gemeente Beesel 2019-2023, borgen wijde hantering van een
sluitende beleids- en operationele cyclus voor het resultaat gericht organiseren en
sturen van onze taken op het gebied van vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VIH).
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Toelichting
Het overkoepelende beleid voor het vakgebied wH dateert uit de periode
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en is daardoor sectoraal van opzet (apart beleid voor bijvoorbeeld
bouwen en milieu). Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma op voor de uit te
voeren WH{aken waarin wij op basis van regionaal opgestelde rekenbladen en de
regionale probleemanalyse inzicht geven in de benodigde capaciteit voor het
uitvoeren van onze WH-taken.
Het vastgestelde wH Beleidsplan met uitvoeringsnota gemeente Beesel
2019-2023 is het nieuwe kaderwaarbinnen dat jaarlijks uitvoeringsprogramma

plaatsvindt.
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Dit kader bestaat uit:
De procescriteria voor het afleveren van een hoogwaardige kwaliteit van
producten en een sluitende beleids- en operationele cyclus;

.

wH-

.

De wijze van samenwerking binnen de RUD Limburg Noord;

o Borging van capaciteit en middelen;

.

Een nota over de wijze van uitvoering van de WHtaken.

Gommunicatief
Het WH Beleidsplan en uitvoeringsnota Gemeente Beesel 2019-2023 moeten we
publiceren op de website, op de lokale pagina van de gemeente Beesel en op de
website www.overheid.nl.

Financieel

Bij het vaststellen van het bij dit VTH Beleidsplan behorende jaarlijkse
uitvoeringsprogramma houden we rekening met het binnen de begroting beschikbare
budget.

Juridisch
Artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht bepaalt dat het college van burgemeester en
wethouders het beleid voor de processen rondom vergunningverlening, toezicht en
handhaving ter kennisname aan de Raad moet voorleggen.

Collegeprogramma

Het WH Beleidsplan en de uitvoeringsnota Gemeente Beesel 2019-2023 past binnen
het hoofdthema'Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen'. Een goed en veilig
leefklimaat (wonen, voorzieningen, dorpskernen) is een gezamenlijke opgave van
inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente. De uitvoering van het
uitvoeringsprogramma draagt bij aan het borgen van een goed en veilig leefklimaat.

Vragen
Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u contact op met de heer
B. Lange of mevrouw K. Ubags van afdeling Algemene Zaken. Zii ziin bereikbaar via
de klantenbalie op telefoonnummer (077) 474 92 92 o'Í via info@beesel.nl.
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