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Geachte raad- en burgerleden,
In 2016 heeft het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van onze handhavingsdocumenten. De bevindingen hebben ze ons per brief
van 30 januari 2017 medegedeeld.
Uit deze brief blijkt dat de gemeente Boekel gedeeltelijk voldoet. Ons beleidsplan voldoet
volledig, echter zijn er wel een aantal opmerkingen over ons uitvoeringsprogramma en ons
evaluatieverslag (jaarverslag).
Op basis van deze bevindingen heeft de provincie ons een aantal verbeterpunten meegegeven.
Samengevat zijn dit de volgende vier punten:
• Prioriteiten moeten duidelijker aan gestelde doelen gekoppeld worden in het
uitvoeringsprogramma.
• Er moet in ons uitvoeringsprogramma duidelijker aangegeven worden of de financiële en
personele middelen voldoende zijn om deze doelen te bereiken of dat deze aangevuld of
aangepast moeten worden.
• In het evaluatieverslag moeten de verbeteracties duidelijker omschreven worden en
deze verbeteracties dienen meengenomen te worden in het uitvoeringsprogramma.
• De gemeenteraad dient geïnformeerd te worden over het uitvoeringsprogramma en het
evaluatieverslag.
Deze verbeterpunten zullen wij dit jaar oppakken. Wij gaan voor 1 oktober 2017 een herijking
van de processen toezicht en handhaving uitvoeren. Hierin zullen de huidige processen
geëvalueerd worden en daar waar nodig bijgesteld worden. De hierboven genoemde
verbeterpunten zullen bij de herijking meegenomen worden. Er zal middels de nieuwe
processen geborgd worden dat deze verbeterpunten blijvend meegenomen worden bij het
opstellen van het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Vervolgens zullen de nieuwe
werkprocessen duidelijk omschreven worden en periodiek geëvalueerd worden.
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Daarnaast zullen de verbeterpunten die voor 1 oktober 2017 gerealiseerd kunnen worden
natuurlijk daarvoor gerealiseerd worden. Zo is in het jaarverslag 2016 meer aandacht besteed
aan onze verbeteracties en bent u door ons college geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma 2017 en zal u geïnformeerd worden over het jaarverslag 2016 zo gauw dit
vastgesteld is.
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