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Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020/2021

Beste leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over het Jaarverslag VTH 2020/2021.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), resp. het Besluit omgevingsrecht
(Bor) is vastgelegd, dat wij jaarlijks evalueren in hoeverre de in het uitvoeringsprogramma VTH
opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Met dit jaarverslag VTH leggen wij verantwoording af
over de uitvoering van het uitvoeringsprogramma VTH van zowel 2020 en 2021.
De basis voor de uitvoering van de VTH-taken is het gemeentelijk ‘Integraal Handhavingsbeleid
(Bouwen, RO, APV en Bijzondere wetten), dat wij op 16 april 2019 bestuurlijk hebben
vastgesteld.
Zowel 2020 als 2021 waren in alle opzichten bijzondere jaren, waarin de medewerkers van de
gemeente (en ook onze samenwerkingspartners) veel vanuit (t)huis hebben moeten werken.
De Coronapandemie dwong ons daartoe. Ze heeft de nodige consequenties gehad op de wijze
waarop we invulling konden geven aan onze VTH taken.
Desalniettemin hebben we de nodige werkzaamheden, zoals opgenomen in de uitvoeringsprogramma, kunnen oppakken, zij het in bepaalde situaties in een andere vorm.
Vergunningverlening betreft een 'vraaggestuurd' proces. Afhankelijk van het aantal ontvangen
vergunningaanvragen, worden hier uren aan besteed. Als zodanig kan worden geconcludeerd,
dat in 2020 en in 2021, zowel voor milieu als voor bouwen, er minder aanvragen zijn
ontvangen en behandeld, dan begroot.
Voor wat betreft het onderdeel toezicht dient daarnaast onderscheid te worden gemaakt
tussen zogenaamde ‘planbare’ en ‘niet planbare’ (begrote) uren. Planbare uren hebben
betrekking op uren, die worden gerealiseerd a.g.v. een eerste initiële controle bij een
inrichting/bedrijf/vergunninghouder. Niet planbare uren daarentegen zijn uren i.h.k.v.
hercontroles en controles n.a.v. een handhavingsverzoek en/of een ontvangen melding/klacht.
Deze uren hoeven in de praktijk niet gerealiseerd te worden als er geen overtredingen zijn
geconstateerd (bij de eerste initiële controle); er geen verzoeken om handhaving, danwel
meldingen/klachten zijn ontvangen. Deze niet-planbare uren worden wel standaard
meegenomen in de begrote uren in het uitvoeringsprogramma.
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Houden we rekening met deze ‘niet planbare’ uren door ze niet mee te nemen in het totaal
aantal begrote uren, zien we dat in totaal 91% (in plaats van 78%) gerealiseerd is in 2021.
Omdat er nog niet eerder een jaarverslag VTH 2020 was voorbereid en vastgesteld, wordt het
jaar 2020 aanvullend meegenomen in het voorliggend jaarverslag VTH 2020/2021.
Tevens geven we hiermee invulling aan de eerder genoemde wettelijke plicht om een
jaarverslag VTH vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

De burgemeester,

Jacqueline Nijland

Hans Teunissen

BIJLAGEN
1. Jaarverslag VTH 2020/2021

2 van 2

