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Geachte raad- en burgerleden,
Op 28 januari 2020 hebben wij het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020
vastgesteld.
In dit uitvoeringsprogramma worden doelen en taken vertaald naar een concreet programma
waarin staat wat wij dat jaar gaan doen aan vergunningverlening.
Voor 2020 krijgen de volgende onderwerpen prioriteit:
1. Geen van rechtswege verleende vergunningen verlenen;
2. Minder vergunningen verlengen met de beslistermijn van 6 weken;
3. Te bouwen en verbouwen bouwwerken in Boekel zijn veilig, gezond en bruikbaar;
4. Activiteiten en bouwwerken in Boekel zorgen voor zo min mogelijk overlast bij
omwonenden;
5. De ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving blijven behouden;
6. Project ‘Steekproefsgewijze beoordeling balieomgevingsvergunningen’
We willen een strikte controle uitvoeren op de kwaliteit van de aanvragen
voor balieomgevingsvergunningen. Hiertoe wordt in 2020 10% van alle aanvragen
volledig getoetst aan de voorschriften. De uitkomst van deze toetsing en mogelijke
verdere acties worden in samenspraak met het college uitgewerkt;
7. Project Voorbereiden invoering van de omgevingswet’
Met het wetsvoorstel voor de Omgevingswet wordt een stelselherziening
doorgevoerd in het omgevingsrecht. De wet leidt tot een samenvoeging van wetten
en tot instrumentele en inhoudelijke integratie van het omgevingsrecht. Dit gaat
gepaard met een vernieuwing van instrumenten en met een overgang naar open
normen/maatwerk en flexibilisering (bestuurlijke afwegingsruimte) waar dat
mogelijk is. Het Rijk streeft er naar om de omgevingswet met ingang van 2021 in
werking te laten treden. De gemeente Boekel heeft al veel werk verzet en we
werken in grote lijnen al volgens de gedachte van de omgevingswet. De
aanpassingen zitten meer in het herordenen van informatiestromen en
automatiseringstoepassingen;
8. Project ‘inventarisatie mantelzorg’
In dit project wordt bekeken of onze lijst met mantelzorgwoningen nog up-to-date
is. Normaliter dient een mantelzorgwoning te verdwijnen zodra er geen
mantelzorgbehoefte meer is. Of wij altijd de meldingen krijgen en of de woningen
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niet meer bewoond zijn als het duidelijk is dat er geen mantelzorgbehoefte meer is,
is niet duidelijk. We willen hierdoor de lijst van mantelzorgwoningen in kaart gaan
brengen en gaan controleren. Hierin zal afstemming met de afdeling toezicht en
handhaving van groot belang zijn;
9. Project ‘opvolging intrekking omgevingsvergunningen’
In dit project wordt beoordeeld of verleende omgevingsvergunningen voor het
bouwen van een bouwwerk, waarbij nog geen gereed melding is gedaan,
daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Vergunningen die niet zijn uitgevoerd worden
ingetrokken. In 2019 is hier een start mee gemaakt. Alle oude vergunningen zijn in
beeld gebracht en zijn gereed gemeld indien zij zijn uitgevoerd. In 2019 zijn de
brieven met een vooraankondiging geschreven. In 2020 zullen we vooral nog
bezig zijn met de afhandeling van deze verstuurde brieven. Er zullen zienswijzen
ingediend worden door de aanvragers en deze moeten behandeld worden.
Daarnaast dienen we bij geen zienswijzen de vergunningen definitief in te trekken.
Dit zal in 2020 worden afgerond;
10. Project ‘Optimaliseren werkprocessen’
Dit jaar gaan we ons vooral richten op het vergunningensysteem Openwave. Het is
zaak dat wij intern applicatiebeheerders opleiding om overzichten en nieuwe
werkwijzen te kunnen inbouwen;
11. Project ‘Bibob voor de activiteit bouwen’
Op dit moment is er alleen Bibob beleid op de exploitatievergunning voor horeca en op
de drank en horeca vergunningen. Het is echter wenselijk om ook voor de
vergunningverlening in het kader van bouwactiviteiten advies te vragen over het gevaar
van misbruik. Hiervoor zal vooraf een kader geschetst moeten worden in welke gevallen
een advies bij het bureau (zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) opgevraagd wordt.
In 2020 zal er Bibob-beleid worden vastgesteld voor omgevingsvergunningen bouw.
Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020 is als bijlage bijgevoegd.
Beoordeling VTH documenten 2019
Vanaf 2019 worden jaarlijks onze beleidsstukken vergunningverlening in het kader van het
interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie gecontroleerd. Voor het onderdeel toezicht en
handhaving werd dit al enkele jaren beoordeeld. In 2019 heeft de eerste controle
plaatsgevonden en heeft de provincie onze werkwijze voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving beoordeeld. Het oordeel van de provincie: ‘voldoet gedeeltelijk’. Het volledige
oordeel hebben wij als bijlage toegevoegd. De aandachtspunten die van toepassing zijn op het
uitvoeringsprogramma vergunningverlening hebben wij verwerkt.
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