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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van het, op 28 april 2020, vastgestelde Beleidsplan VTH
2020.

Inleiding
Gemeenten zijn, bij wet, verplicht te beschikken over een integraal VTH beleidsplan.
Voorliggend beleidsplan is in navolging van het ‘handhavingsbeleidsplan 2015-2018’ opgesteld.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting en met het oog op de herindeling is er voor
gekozen om het oude handhavingsbeleid de updaten en waar nodig aan te vullen. De
uitgebreide risicomatrix van het Handhavingsbeleid 2015-2018 vormt dan ook de basis voor dit
VTH beleidsplan. Tegenwoordig moeten dergelijke beleidsplannen integraal zijn waardoor nu
ook het aspect vergunningverlening deel uitmaakt van het beleidsplan.
Het VTH beleidsplan [hierna: beleidsplan] geeft richting aan de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onze gemeente. In het beleidsplan worden
aspecten als doelen, maatregelen, kwaliteit, instrumenten en uitvoering bij elkaar gebracht om
zo richting te geven aan de uitvoering van onze VTH taken. De uitvoering van de VTH taken
draagt voor een groot deel bij aan de veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid
binnen de gemeente. Het is daarom van belang om deze taken op juiste wijze uit te voeren.
Een vertaal-/ verdiepingsslag van het algemene beleidsplan wordt gemaakt door het jaarlijks
vaststellen van een uitvoeringsprogramma. Voor 2020 is dit uitvoeringsprogramma al op 28
januari 2020 vastgesteld. Via de raadsinformatie brief van 29 januari 2020 bent u hiervan op de
hoogte gebracht. Jaarlijks vindt er ook een evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden
plaats. Deze evaluatie zal nog voor de zomer plaats vinden en u zal wederom via een
raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte worden gebracht.
De provincie heeft als interbestuurtijk toezichthouder de taak om toezicht te houden op
gemeenten bij de uitvoering van de gemeentelijke taken. Het beleidsplan,
uitvoeringsprogramma en de evaluatie vormen samen de documenten waarmee gemeenten
aan de provincie laten blijken dat er niet alleen voldaan wordt aan de wettelijke verplichting
maar dat de VTH taken ook op een juiste wijze worden uitgevoerd.
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Het uitvoeringsprogramma is eind januari al verzonden naar de provincie en bijgevoegd
beleidsplan zal op korte termijn ook naar de provincie worden verstuurd. Hierbij wordt een
afschrift van deze raadsinformatiebrief bijgevoegd.
Samenvatting
Het beleidsplan is een richtinggevend document dat ons helpt bij de uitvoering van onze VTH
taken. Belangrijke aspecten die hier samen komen zijn:
• Doelen
• Maatregelen
• Kwaliteit
• Instrumenten
• Uitvoering
Jaarlijks vind er een nadere uitwerking / verdiepingsslag van het beleidsplan plaats door het
opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het programma geeft meer concreet aan welke VTH
taken dat jaar prioriteit krijgen.
Met dit beleidsplan kan de gemeente verantwoording afleggen over de uitvoering van de VTHtaken aan de integraal toezichthouder (provincie). Het vastgestelde beleidsplan wordt daarom
ook naar de provincie gestuurd.
Communicatie
Het ‘VTH Beleidsplan 2020-2023” komt op de gemeentelijke website te staan. Daarnaast wordt
het beleidsplan, vóór 01 mei 2020, naar de provincie gestuurd.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Landerd,
dèselcreWis/
de burgeraeester,

/K^
a
Boade

M

. Bakermans

Pagina 2 van 2

