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Datum

30 januari 2017
Ons kenmerk

C2l77432/4141301
Uw kenmerk

Geacht college,

Op T8 januari hebbenwij u een brief (met kenmerkC2l77432/4l35098)
toegestuurd.Bij de samenstellingvan die brief is uw ambtelijkereactie op de
conceptbeoordeling per abuis niet meegenomen, waarvoor onze excuses.
ln deze brief hebben wij dat herstelden komenwij op onderdelentot andere

Contactpersoon

Team lBT omgevingsrecht
Afdeling

lnterbestuurlijke
Betrekkingenen
Toezicht
Telefoon

bevindingen.Het eindoordeelblijft hetzelfde.

680 8201
E-mail

De Wet revitaliseringgeneriektoezicht, de Wet algemenebepalingen
en de Ministeriële
het Besluitomgevingsrecht
omgevingsrecht
toezicht
regeltdat de provincie interbestuurlijk
richtlijn omgevingsrecht
het
van
aanzien
ten
weten
houdt op de uitvoering van
regelgeving
omgevingsrechtdoor gemeenten en waterschappen.
De provincie Noord-Brabantgeeft hier invullingaan langs drie lijnen:
toezicht (algemeen,hetzelfdevoor alle gemeenten),
systematisch
reality-checks(blijkt uit de praktijkook dat de gemeenten en
waterschappendoen wat ze vastleggenin hun beleid en
uitvoeringsprogramma's);
thema-onderzoeken
(gericht op een specifiekonderwerp,bij een beperkt
aantal gemeenten).
ln ons BeleidskaderlBT 2Ol5~2Ol9 en Uitvoeringsprogramma lBT 2Ol is hier
meer over te lezen (www.brabant.nl[ibt).

onderzoek
hebben wij in het kader van het systematisch
omgevingsrechtook uw gemeente onderzocht.Anders dan andere jaren
waarin wij naast de tijdigheid en de actualiteitvan de handhavingsdocumenten
slechtsbij een beperktaantal gemeenten de kwaliteit van de documenten
de werkwijze veranderd: van alle
onderzochten, is met ingang van

lBTomgevingsrecht@brabant.nl
Bijlage(n)

ln 2Ol

Het provinciehuis
is vanaf

het centraalstation bereikbaar met stadsbus,lijn
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.
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Brabantsegemeenten is zowel de tijdigheid,de actualiteiten op een aantal
punten de kwaliteitvan de handhavingsdocumenten
beoordeeld, alsmedeof
de gemeenteradenover deze documentenzijn geïnformeerd.
Verderopleest U over onze toezichtbevindingen
en hoe uw gemeente heeft
gescoord in dit systematisch
onderzoek.
Daarnaast is bij een beperktaantal gemeenten een reality-checkuitgevoerden
zijn via thema-onderzoeken
bepaaldeaspecten van het omgevingsrecht
specifiekergetoetst. ln deze brief gaan we op de uitkomstenvan de realitychecksen de thema-onderzoeken
niet verder in. U wordt daar later separaat
over geïnformeerd.

Toezichtbevindíngen
ln de beoordeelde documentenzijn de volgende tekortkomingenaangetroffen:
en Mar
Uitvoeringsprogramma/BorZ 3 en
I
ln het uitvoeringsprogramma ontbreektde koppelingtussen de gestelde
doelen en de prioriteiten.
1
De organisatie heeft niet beschrevenop basisvan de benodigdeen
beschikbarefinanciëleen personelemiddelendat deze dienen te worden
aangevuld of aangepast.
0
Het uitvoeringsprogramma maaktniet inzichtelijkhoe
of rekeningis
ehouden met verbeter unten uit het voor aande `aarversla
0
Onbekend is of het college het vastgesteldeuitvoeringsprogramma bekend
maakt aan de gemeenteraad.

Eva/uaf/'evers/ag/Bor
0
ln het jaarverslagstaat beschrevendat voor een aantal onderdelennog
kengetallenontwikkelddienen te worden om te evalueren,ook is een
gezamenlijkeevaluatie met de omgevingsdíenstin ontwikkelingen voor het
onderdeel brandveiligheidvindt eind 2017 de evaluatie plaats.
v
ln het jaarverslagstaan de conclusiesbeschrevenechter de daaraan
mogelijk gekoppelde verbeteractiesontbrekenmerendeel.
0
Onbekend is of het college het vastgesteldeevaluatieverslagbekendmaakt
aan de gemeenteraad.
ln de bijlage is aangegeven hoe deze bevindingenzijn vertaald naar een
oordeel op de onderzochteonderdelen.

Hoor en weclerhoor
Op O8 november 2Oló zijn aan de heer Bello van uw gemeente onze

toezichtbevindingenen concept beoordelingtoegezondenvoor het 'hoor en
wederhoor'. Hierop hebben wij een inhoudelijkereactie en aanvullende
stukkenontvangen. Deze reactie hebben wij betrokkenbij onze beoordeling.

Datum

3Ojanuari2Ol7
Ons kenmerk

C2l77432/4141301
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Datum

Oordeel
Op grond van het bovenstaandeis onze conclusieten aanzien
en de uitvoering van het omgevingsrecht
in uw gemeente:

30 januari 201 7

van

het beleid

VOLDOET GEDEELTELUK.

j

Ons kenmerk

C2l77432/4141301

l

Op het dashboardvan alle toezichtgebiedendat uw gemeente binnenkort
ontvangt, krijgt uw gemeente daarom voor het onderdeel 'omgevingsrecht'een
oranje kleur.

Verbeterpunt-en
U/'fvoer/'ngsprogramma
0
0

v

Koppel de prioriteiten direct aan de gesteldedoelen.
Beschrijfop basisvan de benodigdeen beschikbarefinanciëleen
personelemiddelen of deze dienen te worden aangevuldof aangepast. ln
de huidige situatie is beschikbareen benodigdecapaciteit volledig in
balans. Maak bij mogelijkewijzigingen en aanpassingen inzichtelijkhoe de
balans tot stand komt.
Neem verbeteractiesop in het uitvoeringsprogramma en maak inzichtelijk
dat verbeteractiesvan vorig jaar zijn verwerkt.
informeerde gemeenteraaden zend ons het documenttoe waaruit blijkt
dat de raad geinformeerdis.
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Eva/uafíevers/ag
Geef verder vorm

is

aan

de evaluatieszoals staat beschrevenin jaarverslag

2Ol
0

0
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Neem explicietverbeteractiesop gekoppeldaan de geconstateerde
tekortkomingenen beschrijfdeze verbeteractiesSMART in het jaarverslag.

informeerde gemeenteraaden zend ons het documenttoe waaruit blijkt
dat de raad ge`informeerdis.

t

ti

Gelet op het bovenstaandeverzoekenwij
de genoemdeverbeterpunten
zo spoedig mogelijkop te pakkenen waar
nodig uw bestaandehandhavingsbeleid,handhavingsdocumenten
en/of
uitvoeringsorganisatie daarop aan te passen;

binnen drie maanden na verzendingvan deze brief, uw gemeenteraadte
informerenover onze bevindingen,de wijze waarop en de termijn
waarbinnen u de betreffendeverbeterpunten
gaat uitvoeren. Dit gelet op
de wens van de wetgever om de controlerenderol van de raad in de
horizontale verantwoordingte versterken;
ons een afschriftte sturen van dit bericht aan de gemeenteraad.Graag
daarbij ons kenmerkvermeldenvoor een snelleen correcte digitale
verwerking.
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Wij vertrouwen op uw medewerking.

Dawm

Tof Slot

Ons kenmerk

Mocht u vragen hebben over deze brief, of over het inferbestuuriijktoezicht,
dan vindt u meer informatieop onze websitewww.i:›rabam`.ni{ib1. U kunt ook
contact met ons opnemen. Onze confacigegevens staan in de referenfiekoiom
van deze brief.
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GedeputeerdeStaten van Noord-Brabant,
namens deze,

Breebaari
Toezicht
afdeiingshoofdinierbesiuuriiik

ianuari2017
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Bijlage
Beoordelinghandhavingsdocumenten
Wal:›o gemeente Boekel
kwaliteitscriteriaBesluitomgevingsrecht
en Ministeriële regeling omgevingsrecht

over 2Ol 5

Voldoet, Voldoet
gedeelteliik, Voldoet

Bor 7.2 lid 2

Bor 7.2 lid l

Voldoet

Voldoet

Voldoet

niet, Onbekend

Mar lO.3 lid

Voldoet

Toelichting

tekortkoming

Provincie Noord-Brabant

team lBT omgevingsrecht

nl
ibtomgevingsrecht@brabant

Koppel de prioriteiten direct aan de gesteldedoelen

Verbeterpunt

De volgende handhavingsdocumentenzijn kort samengevat- beoordeeld in het licht van de volgende kwaliteitscriteria
Beleidsplanhandhaving: Beleidsplantoezicht en handhaving fysieke leefomgeving2015-2019
Uitvoeringsprogramma handhaving
Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving sieke leefomgeving2Oló
Evaluatieverslaghandhaving 2015: JaarverslagHandhaving Ruimteliike
Ordening Bouwen en Wonen, Milieu en APV

Wettelijk
kader

Bor 7.2 lid 3

Voldoet

Be/e/'a/sp/an

Bor 7.2 lid

Voldoet gedeeltelijk

Uitvoeringsprogramma
Bor 7.3 lid l

ln het uitvoeringsprogramma ontbreektde koppelingtussen
de gesteldedoelen en de prioriteiten

t

s

staat

gebracht.

Uitvoeringsprogramma

niet ter kennisvan de raad

IBT 2016

Maak het evaluatieverslagaan de raad bekend.

j

Het evaluatieverslagis door het college vastgesteldmaar

i

Verder vorm geven aan de evaluaties zoals
in jaarverslag2Ol5.

7

beschreven

de raad bekend.

ln het jaarverslag staat beschrevendat voor een aantal
onderdelen nog kengetallenontwikkeld dienen te worden
om te evalueren, ook is een gezamenlijkeevaluatie met de
omgevingsdienstin ontwikkeling en voor het onderdeel
brandveiligheid vindt eind 2017 de evaluatie plaats.

7

Maak het uitvoeringsprogramma

Toelichting

beoordeling
de verbeterpuntenworden doorgevoerd, voldoen ook
De gemeente heelt een beleidsplandat voldoet. indien voor de overige handhavingsdocumenten
alle
te
vinden
Het
handhavingsdocumenten.
bij
deze handhavingsdocumenten. informerenvan de raad dient plaats

Beoordeling
Voldoet gedeeltelijk.

Eindoordeel conform criteria

Voldoet niet

Bor 7.7 lid 3

i

Voldoet gedeeltelijk

7

Bor 7.7 lid 2

7

Eva/uafievers/agv

Uit de collegenotaover het jaarverslag blijkt niet dat het
college de raad hierover heeft geinformeerd.

aan

Voldoet niet

Bor 7.3 lid 3

beschreven.

Voldoet gedeeltelijk

Bor 7.5

staat

De organisatie dient te beschrijvenop basis van de benodigde
beschikbarefinanciële en personelemiddelen ol deze dienen
te worden aangevuld of aangepast. ln de huidige situatie is
beschikbareen benodigde capaciteit volledig in balans.
Mogelijke wijzigingen en aanpassingen inzichtelijkmaken ol
expliciet benoemen indien dit daadwerkelijk in balans is, zoals

De organisatie heeft niet beschrevenop basis van de

Voldoet
gedeeltelijk, Voldoet
niet, Onbekend
benodigde beschikbarefinanciële en personelemiddelen d at
deze dienen te worden aangevuld ol aangepast.

Verbeterpunt

Toelichting tekortkoming

Voldoet,

Wettelijk
kader
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