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Aan de raad
Inleiding
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (Hup 2017) bevat de jaarlijkse uitwerking van het
handhavingsbeleid verwoord in de Integrale handhavingsnota 2015-2018, die op 10 februari 2015
door het college en op 19 maart 2015 door de raad is vastgesteld. De aanbevelingen uit het
handhavingsjaarverslag 2016 worden al meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2017.
In het Hup 2017 staan de jaarlijkse taken, doelstellingen en de in te zetten capaciteit beschreven.
Hoofdstuk 4 bevat de reguliere taken onder andere op gebied van bouwen, milieu en openbare
orde. Hoofdstuk 5 bevat de projectmatige activiteiten die worden uitgevoerd. De incidentele inzet
naar aanleiding van meldingen en klachten is opgenomen in hoofdstuk 6. Tevens staat in het
programma welke taken niet worden opgepakt. Dit vloeit voort uit de prioriteitstelling in de
beleidsnota en de beschikbaar gestelde financiële middelen. De taken waarvoor geen capaciteit
beschikbaar is staan beschreven in hoofdstuk 7.
De resultaten van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 worden later dit voorjaar in een
afzonderlijk jaarverslag gepresenteerd aan de raad. Daarin wordt recht gedaan aan het
amendement van de Lokale Realisten, dat het college halfjaarlijks aan de gemeenteraad
rapporteert. Deze rapportage bevat gehouden het besluit in ieder geval het aantal controles per
doelgebied, het aantal overtredingen per doelgebied en de inhoud van de overtredingen op
hoofdlijnen.
Het Hup 2017 wordt gevolgd door uitvoering van het programma, monitoring en een halfjaarlijkse
evaluatie (medio 2017) en jaarlijkse evaluatie (begin 2018).
Beslispunten
1.
2.

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (Hup 2017) vaststellen op grond van
artikel 7.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht;
Het Hup 2017 na vaststelling verstrekken aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
op grond van artikel 3, lid 2, sub b van de Verordening systematische toezichtinformatie
Noord-Brabant;

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 22 februari 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
College B&W d.d. 7 februari 2017.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het gemeentebestuur heeft in 2015 handhavingsbeleid vastgesteld, dit is vastgelegd in de
Integrale handhavingsnota 2015-2018. Bij het vastgestelde beleid hoort een jaarlijks
Handhavingsuitvoeringsprogramma.

Beoogd effect
Programmering van de uitvoering van toezicht en handhaving in 2017.
Met het vaststellen van het Hup 2017 wordt helderheid gegeven over de taken waaraan in
2017 aandacht wordt besteed met betrekking tot toezicht en handhaving en aan welke
taken niet.
Het doel is om het naleefgedrag op de verschillende thema’s te verhogen. Het vaststellen
van het handhavingsuitvoeringsprogramma is een wettelijke verplichting op grond van
artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht en maakt onderdeel uit van de beleidscyclus.

Argumenten
Het Hup 2017 bevat de jaarprogrammering op basis van het staand beleid, zoals
neergelegd in de Integrale handhavingsnota 2015-2018. Inhoudelijke verantwoording en
argumentatie:
1.1 Het college heeft de wettelijke bevoegdheid en plicht om een
handhavingsuitvoeringsprogramma vast te stellen. Deze verplichting vloeit o.a. voort uit de
Wabo (artikel 7.3 Besluit omgevingsrecht).
1.2 Omdat de gemeente meer taken heeft op het gebied van toezicht en handhaving dan
waarvoor capaciteit beschikbaar is, moeten keuzes worden gemaakt.
De keuzes zijn gemaakt op basis van de prioriteitstelling die is vastgesteld in de Integrale
handhavingsnota 2015-2018. Per werkterrein of samenhangende werkterreinen worden
alleen die taken uitgevoerd waarvan het risico het hoogst is. Deze risico’s zijn in de
beleidsnota vastgesteld op basis van uitgevoerde risicoanalyses.
1.3 Alleen op de in het programma beschreven thema’s wordt toezicht uitgeoefend en/of
handhaving Ingezet.
De te plegen inzet op het gebied van toezicht en handhaving is uitputtend beschreven in
het Hup 2017. Enkel de in het programma beschreven inspanningen worden geleverd. Dit
zijn de taken met de hoogste risico’s en voor zover de beschikbare capaciteiten en
budgetten het toelaten. Andere of meer inzet op toezicht en handhaving wordt niet
gepleegd. Om die reden is in het programma ook expliciet beschreven op welke thema’s
geen inzet wordt gepleegd.
In de bijlage bij het programma is een overzicht opgenomen waarin alle thema’s per
uitvoerder zijn aangegeven met de daarvoor benodigde capaciteit of budget. De thema’s
zijn gesorteerd op risico/prioriteit. In deze overzichten is met een zwarte balk aangegeven
tot hoever het budget reikt. De thema’s met de hoogste risico’s (boven de streep) worden
opgepakt, de rest niet. Constateringen op de thema’s onder de streep worden niet
opgepakt, tenzij sprake is van een handhavingsverzoek of er in het specifieke geval sprake
is van evidente gevaarzetting. Dit vloeit voort uit de recent vastgestelde Beleidsregel

Landelijke handhavingstrategie gemeente Gemert-Bakel. Voor thema’s die bij voorkeur
projectmatig worden opgepakt is een apart overzicht opgenomen.
1.4 Het Hup 2017 borduurt voort op het Hup 2016
Het Hup 2016 is niet zoveel anders dan het Hup 2015. Het borduurt hierop voort en is
aangepast aan de beschikbare budgetten voor 2017. Van een aantal taken is de omvang
bijgeschaafd op basis van praktijkervaringen/kengetallen.
2. Het Hup 2017 dient aan de provincie (in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder) te
worden toegestuurd;
De provincie is toezichthouder op het gebied van de Wabo. Zij controleert of de gemeenten
voldoen aan de wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen die volgen uit artikel 5.2 van de
Wabo en hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in samenhang met paragraaf
10.1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor). De provincie heeft in zijn rol als
interbestuurlijk toezichthouder (IBT) verzocht
om het vastgestelde uitvoeringsprogramma toegezonden te krijgen. Dit is tevens een
verplichting op grond van artikel 3, lid 2, sub b van de Verordening systematische
toezichtinformatie Noord-Brabant. Geadviseerd wordt om het vastgestelde Hup 2016
digitaal toe te zenden, rechtstreeks aan het team IBT.
3. De gemeenteraad wordt met en informatienota voor de raad van het Hup 2017 bericht
over de keuzes die zijn gemaakt en kan daarop haar controlerende rol innemen.
Dit is tevens een verplichting op grond van artikel 7.3 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht.
Kanttekeningen
Naleving is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de desbetreffende burger of
bedrijf/instelling. Het budget is echter niet toereikend om alle taken op het gebied van
toezicht en handhaving uit te voeren, een aantal taken worden daarom niet uitgevoerd.
Het risico van het niet uitvoeren van veel taken is dat veel zaken buiten het beeld van
toezicht en handhaving blijven met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Ook
is er een risico dat gevaarlijke situaties buiten beeld blijven wat kan leiden tot ongevallen.
Wanneer op bepaalde thema’s niet wordt gecontroleerd, dan bestaat het risico dat burgers
of bedrijven slechter naleefgedrag gaan ontwikkelen.

Uitvoering
Het Hup 2017 wordt na vaststelling in de gemeenteraad toegezonden aan de provincie en
uitgevoerd door de medewerkers toezicht en handhaving van afdeling VT en de daarvoor
aangewezen organisaties en diensten.
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