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Geachte raads- en burgerleden,
Inleiding
Het college dient een keer in de vier jaar een VTH-beleidsplan vast te stellen voor de fysieke
leefomgeving. Het bijgevoegde beleidsplan heeft betrekking over de periode 2021-2025. Nieuw in dit
beleidsplan is het onderdeel vergunningverleningen. Hiermee wordt het integraal werken bevorderd
doordat de VTH-taken op elkaar zijn afgestemd.
Toelichting
Onderdeel vergunningverlening
Onder vergunningverlening vallen zowel vergunningaanvragen alsook meldingen en omvat de
taakvelden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, (brand)veiligheid, openbare orde en bijzondere
wetten en regelgeving. Voor het onderdeel vergunningverlening is niet eerder een beleidsplan
opgesteld.
Het onderdeel vergunningverlening geeft inzicht in:
 de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten;
 de kwaliteitsborging en sturing;
 de monitoring, rapportage en evaluatie.
Onderdeel toezicht en handhaving
Toezicht en handhaving omvat de taakvelden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, (brand)veiligheid,
openbare ruimte en bijzondere wetten en regelgeving. Een 2-tal gemeentelijke toezicht en
handhavingstaken is in de planperiode van het vorige beleidsplan professioneler geworden. Zo is de
uitvoering van de taakvelden milieu en brandveiligheid meer risicogericht (op basis van kennis en
ervaringscijfers).
Het onderdeel toezicht handhaving geeft inzicht in:
 de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten;
 de methodiek die het bestuursorgaan hanteert om te bepalen of de gestelde doelen worden
bereikt;
 de strategie die gehanteerd wordt om de gestelde doelen te behalen;
 de rapportage van bevindingen (controles);
 de wijze waarop bestuurlijke sancties en begunstigingstermijnen worden gehanteerd en de
afstemming met strafrechtelijke sancties;
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de wijze waarop met overtredingen wordt omgegaan door of in naam van andere
overheidsinstanties.
Op korte termijn zal ook het VTH uitvoeringsprogramma 2021 naar u worden verzonden. Dit
programma is gebaseerd op de uitgangspunten van het onderhavig beleidsplan.
Interbestuurlijk Bestuurlijk Toezicht
Bij brief heeft de provincie het toezichtoordeel omgevingsrecht 2020 kenbaar gemaakt waarmee de
gemeente onder toezicht is gesteld vanwege het niet eerder vaststellen van een beleidsplan
vergunningverlening (aantal jaren verplicht) en het niet tijdig indienen van uitvoeringsbesluiten
(capaciteitsproblemen). In verband met rol van de gemeenteraad verzoekt de provincie u te
informeren over de inhoud van deze brief (zie bijlage).

Bijlagen:
- Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2021-2025
(inclusief bijlagen)
- brief provincie, Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT), toezichtoordeel Omgevingsrecht 2020.
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