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Geachte raad- en burgerleden,
Op 5 februari 2019 hebben wij het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke
leefomgeving 2019 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 2019 krijgen per thema de volgende onderwerpen prioriteit; op deze onderwerpen zal de
nadruk komen te liggen bij de uit te voeren controles en bij handhaving:
Bouwen en RO
 Controle illegaal gebruik ‘leegstaande’ panden (controles ondermijning)
 Controle naleving verplichtingen en meldingen uit het Omgevingsplan
 Handhaving illegale bewoning
 Regulier toezicht omgevingsvergunningen bouwen
 Controles oude bouwvergunningen (gereedmelden of intrekken)
 Controle aan de hand van luchtfoto’s van onterecht bouwen zonder vergunning
 Registratie en administratieve controle van vergunde en vergunningvrij gebouwde
mantelzorgwoningen
 Afronding legalisatie en/of handhaving van niet vergunde huisvesting voor
arbeidsmigranten en niet vergunde recreatieverblijven
 Registratie en quickscan erfbeplantingsplannen
Milieu





Toezicht bij milieu inrichtingen
Verbeteren van het naleefgedrag door voortzetting pilot verbeterde nalevingsaanpak
Actualiseren van ons inrichtingenbestand
Toezicht bij asbestsanering

APV en bijzondere wetten
 Toezicht op overlast door afval (o.a. onjuist aanbieden kliko’s)
 Toezicht bij parkeren (o.a. fout parkeren)
 Toezicht bij voorwerpen en uitstallingen (o.a. verkooptijden standplaatsen)
 Toezicht op verkeersveiligheid (o.a. verkeersveiligheid rond scholen)
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Toezicht in het buitengebied (o.a. afvaldumpingen)
Toezicht op jeugd (o.a. hangjongeren)
Aandacht voor ondermijning (o.a. woonadresfraude)
Toezicht bij horeca (o.a. controle sluitingstijden)
Toezicht bij evenementen (o.a. controle leeftijdsgrenzen)

Brandveiligheid
 Risicogericht toezicht en handhaving op naleving wetgeving brandveiligheid
 Actualiseren van het inrichtingenbestand
 Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen brandweer en gemeente
 Verbeteren communicatie met de burger
Actualiseren inrichtingenbestand
Zoals uit de bovenstaande prioriteiten blijkt zal in 2019 extra aandacht besteed worden aan het
actualiseren van ons inrichtingenbestand. Het blijkt dat niet alle wijzigingen in dit bestand goed
verwerkt zijn. Zo zijn gestopte bedrijven niet altijd uit het bestand verwijderd en zijn wijzigingen
in bedrijfstype niet altijd aangepast. De aanpak om dit bestand te actualiseren is tweedelig:
 In januari - maart worden door gevelcontroles uitgevoerd bij alle bekende inrichtingen.
Zo wordt gekeken of een bedrijf er nog zit of dat het gestopt is of dat er een ander bedrijf
zit. Door gebieden zoals het bedrijventerrein en gebieden met veel agrarische bedrijven
volledig te inventariseren kunnen ook bedrijven in beeld komen die nog niet in het
inrichtingenbestand staan.
 In april - juni zal vervolgens bij alle inrichtingen gekeken worden of het bedrijfstype (A, B,
B+, C of C+) en de risicoklasse nog actueel zijn. Met name wijzigingen in wetgeving,
waardoor een aantal bedrijven van bedrijfstype C of C+ naar type B of B+ zijn gegaan,
moeten verwerkt worden. Daarnaast zal in kaart gebracht worden of een inrichting onder
de basis- of de verzoektaken valt. Ook zal gekeken worden of de laatste informatie uit
meldingen, vergunningen en controles verwerkt is.
Met ODBN worden afspraken gemaakt over het actueel houden van het bestand. Het door
ODBN verwerken van aangevraagd wijzigingen en wijzigingen die tijdens controles aan het licht
komen zal hier deel van uitmaken.
Het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019 is als bijlage
bijgevoegd.
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