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Geachte raad- en burgerleden,
Op 30 januari 2018 hebben wij het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke
leefomgeving 2018 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma wordt ons beleidsplan toezicht en
handhaving fysieke leefomgeving 2015 – 2019 vertaald naar een concreet programma waarin
staat wat wij dat jaar gaan doen aan toezicht en handhaving.
Voor 2018 krijgen per thema de volgende onderwerpen prioriteit; op deze onderwerpen zal de
nadruk komen te liggen bij de uit te voeren controles:
Bouwen en RO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illegaal gebruik ‘leegstaande’ panden
Naleving verplichtingen en meldingen uit het Omgevingsplan
Illegale bewoning
Regulier toezicht omgevingsvergunningen bouwen
Onterecht bouwen zonder vergunning
Toezicht op vergunningen van bijwoningen (administratief en steekproef)
Registratie en controle op vergunningvrij gebouwde mantelzorgwoningen
Legalisatie en/of handhaving van niet vergunde huisvesting voor
arbeidsmigranten
Toezicht op vergunde huisvesting voor arbeidsmigranten
Legalisatie en/of handhaving van niet vergunde recreatieverblijven
Toezicht op vergunde recreatie

Milieu
•
•
•

Verbeteren naleefgedrag door voortzetting pilot verbeterde nalevingsaanpak
Verbeteren adressenbestand van milieuinrichtingen
Toezicht op asbestsanering
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•

Toezicht op naleving wetgeving energieverbruik

APV en bijzondere wetten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeren in de blauwe zone
Parkeren van vrachtwagens
Toezicht en handhaving op de afgesproken start- en eindtijden bij
standplaatsen
Verkeersveiligheid rond scholen
Illegale afvaldumpingen, illegale lozingen afvalwater
Toezicht op jeugd
Toezicht en handhaving op sluitingstijden en alcoholverstrekking aan jongeren
onder de 18 bij commerciële en paracommerciële horecavergunningen
Toezicht niet-toegestane feesten bij de paracommercie
Toezicht op verkeersregeling tijdens evenementen
Controle leeftijdsgrenzen tijdens evenementen

Brandveiligheid
•
•

Risicogericht toezicht en handhaving op naleving wetgeving brandveiligheid
Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen brandweer en gemeente

Het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018 is als bijlage
bijgevoegd.
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