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Geachte raads- en burgerleden,
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders de documenten vast behorende bij
de beleidscyclus vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH). De provincie ziet
met Interbestuurlijk Toezicht erop toe dat wij deze taken goed uitvoeren. Zij beoordelen de
documenten die volgens het omgevingsrecht noodzakelijk zijn. Middels deze memo willen wij u
op de hoogte brengen van het eindoordeel 2021 door de provincie.
Op grond van de Wabo dient iedere gemeente te beschikken over de volgende documenten:
- Een actueel beleidsplan met een geldige looptijd;
- Jaarlijks vóór 1 februari een uitvoeringsprogramma VTH over dat jaar;
- Jaarlijks vóór 1 mei een evaluatieverslag VTH over het voorgaande jaar.
Na het indienen van het jaarverslag worden alle documenten jaarlijks beoordeeld. Zo ziet de
provincie erop toe dat wij conform de hoofddoelstelling van het omgevingsrecht werken.
Het uitvoeringsprogramma IBT van de provincie bevat 3 oordeelniveaus.
Oordeel
Voldoet
Voldoet
gedeeltelijk
Voldoet niet

Omschrijving
De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen aan de
eisen en zijn tijdig vastgesteld.
De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen
grotendeels aan de eisen en één of meer van die
documenten zijn niet later dan één maand te laat
vastgesteld.
De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen niet
aan de eisen en één of meer van die documenten zijn
meer dan één maand te laat vastgesteld.

Score
80-100
60-80

0-60

Eindoordeel omgevingsrecht 2020
Vorig jaar was de beoordeling ‘voldoet gedeeltelijk. Dit kwam doordat er niet eerder een
beleidsplan vergunningverlening is vastgesteld en de uitvoeringsdocumenten niet tijdig waren
vastgesteld als gevolg van personeelswisselingen. Gevolg was dat de provincie extra alert was
op onze producten dit jaar. (actief toezicht)
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Eindoordeel omgevingsrecht 2021
We hebben inmiddels het eindoordeel voor dit jaar ontvangen. Het oordeel betreft de volgende
stukken:
- Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving fysieke leefomgeving 2020;
- Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving fysieke leefomgeving 2021 –
2025;
- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving fysieke
leefomgeving 2021.
In de conceptbeoordeling ontvingen wij een score van 88,46 van de 100. Wij worden op dat
moment in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk te reageren op deze beoordeling. Van deze
mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt wat resulteerde in een definitieve score van 100
punten. Uiteraard zijn wij erg trots op deze 100% score die wij van de provincie hebben
ontvangen waarin wij zowel qua tijdigheid en kwaliteit volledig voldoen aan de VTH
beleidscyclus.
We hebben de VTH beleidscyclus goed onder controle. Daar waar sprake was van enige
achterstanden is die weggewerkt. Ook onze processen zijn up to date. Daarmee is het actieve
toezicht beëindigd.
De provincie verzoekt de gemeenteraad te informeren over de definitieve eindbeoordeling. In de
bijlage vindt u de brief van de provincie Noord-Brabant inclusief het definitieve
beoordelingsformulier.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders

Bijlage 1:

Brief provincie, Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Bijlage 2:

Beoordelingsformulier IBT 2021 systematisch toezicht omgevingsrecht Gemeente Boekel
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