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Onderwerp: Vaststelling beleidskader vergunningverlening 2020-2022 en
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Het vastgestelde beleidskader vergunningverlening 2020-2022 Gemert-Bakel en het
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020 Gemert-Bakel
Inleiding
Dit beleidskader en uitvoeringsprogramma zijn een vervolg op de brief van het team
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) omgevingsrecht van 4 oktober 2019. Daarin zijn we als
gemeente onder actief toezicht geplaatst naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen
bij de wettelijke kwaliteitscriteria handhaving. Tijdens een ambtelijk overleg op 27 november
2019 tussen medewerkers van team IBT en team VT van de gemeente zijn er afspraken
gemaakt om dit actief toezicht te kunnen opheffen. Één van de afspraken is het vaststellen
door het college van een beleidsplan en uitvoeringsprogramma vergunningverlening vóór 1
februari 2020.
Kernboodschap
Het beleidskader vergunningverlening is een bundeling van bestaande afspraken. Al vele
jaren maken we als gemeente gebruik van het vastgestelde handboek bouwen, later omgezet
naar het toetsingsprotocol omgevingsvergunning activiteit bouwen. Ook geldt dit voor diverse
beleidsregels en verordeningen die we separaat hebben vastgesteld zoals de
monumentenverordening, bomenverordening en verordening geurhinder. Het nu voorliggende
beleidskader is een bundeling van deze reeds vastgestelde kaders.
Doordat het college het beleidskader vergunningverlening en het uitvoeringsprogramma
vergunningverlening vaststelt vóór 1 februari 2020, namelijk in zijn vergadering d.d. 21 januari
2020 voldoen we aan de wettelijke verplichting van de Wabo om te beschikken over een
actueel beleidsplan. Daarmee wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt met het team
IBT op 27 november 2019.
Vervolgstappen
Na vaststelling is het beleidskader en het uitvoeringsprogramma verzonden aan het team IBT.
Het uitvoeringsprogramma 2020 zal geëvalueerd worden en deze evaluatie wordt aangeboden
aan het college alvorens deze wordt verzonden vóór 1 mei 2021 aan team IBT.
Vóór 1 februari 2021 wordt het uitvoeringsprogramma 2021 aangeboden aan college ter
vaststelling en ter beoordeling naar team IBT.
Over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2020 en het nieuwe uitvoeringsprogramma
2021 wordt de raad geïnformeerd.
Inwerkingtreding Omgevingswet.

De inwerkingtreding van de Omgevinsgwet kan er toe leiden dat bestaande werkafspraken
en/of verordeningen herzien dienen te worden. Dat leidt tot aanpassing van het beleidskader
2020-2022. Er zal dan eerder een nieuw beleidskader opgesteld dienen te worden.
Financiën
Er zijn geen financiële consequenties.
Voor het uitvoeren van de strategieën en het bereiken van doelen, zijn personele capaciteit en
financiële middelen nodig. De eisen hiervoor zijn opgenomen in artikel 7.5 Bor. De capaciteit
en middelen zijn geborgd in huidige budgetten in de begroting.
Betreft
Personele capaciteit
ODZOB
VRBZO

Begroting 2020
Centraal loonbudget
€ 732.669
€ 1.580.000

Vergunningverlening
10,67 fte
€ 280.000
€ 42.000

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

