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Onderwerp
Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018
Kernboodschap
Met dit jaarverslag informeren wij u over de uitvoering van de wettelijke taken voor vergunningverlening,
handhaving en toezicht omgevingsrecht in 2018.
Aanleiding
Gemeenten hebben wettelijke taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in
de fysieke leefomgeving. Daaronder vallen onder andere bouwen, gebruik, milieu en brandveiligheid. De
taken zijn op genomen in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en verder uitgewerkt in
het Besluit Omgevingsrecht (Bor), Hoofdstuk 7. Naast de verplichting tot uitvoering van de
vergunningverlening, toezicht en handhaving staan hier verplichtingen in omschreven over het beleid
daarvoor, de werkwijze en rapportage. Sinds 1 juli 2016 geldt de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving Gemeente Hilversum. Deze is door de gemeenteraad
vastgesteld. Het invullen van de kwaliteitscriteria wordt hierin aan het college van burgemeester en
wethouders gelaten. Wel is in de verordening een jaarlijkse rapportageverplichting opgenomen. Deze
rapportage geeft invulling aan deze verplichting.
Consequenties
In totaal zijn er:
- 2.418 aanvragen en meldingen van meldingsplichtige activiteiten ingediend en behandeld;
- 191 milieuklachten ontvangen en behandeld;
- meer dan 2.500 (integrale) adviezen uitgebracht;
- 1.041 controles uitgevoerd voor bouwen, gebruik en milieu en 889 controles voor drank&horeca en
evenementen;
- 2.724 handhavingsacties uitgevoerd, waaronder 1.278 voor fietsparkeren in het centrum;
- 226 handhavingsdossiers behandeld (waaronder bezwaar- en beroepschriften en handhavingsverzoeken).
Door deze inzet is Hilversum, schoner, veiliger en leefbaarder.
Daarnaast is gewerkt aan verbetering van werkwijzen en dienstverlening. Onder andere:
- pilot velbeleid Hilversum Noord (binnen programma Omgevingswet)
- directe afhandeling van ongecompliceerde zaken in het Omgevingsteam
- oplossingsgerichte aanpak voor handhaving.
Vervolgtraject
Het jaarverslag wordt voor het interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wabo ook aan de provincie
Noord-Holland gestuurd. Vorig jaar heeft de provincie Noord- Holland de gemeente Hilversum

beoordeeld als 'redelijk adequaat'. Er is gestart met een verbeterplan om de status 'adequaat' terug te
krijgen. De belangrijkste verbeteracties zijn in het jaarverslag opgenomen. In de komende periode zal de
inzet worden vergroot met twee extra BOA’s. Dit versterkt het toezicht in de wijken Zuid en Oost.
Daarnaast wordt er extra ingezet op handhaving van meervoudige bewoning, hoofdzakelijk in de wijken
Oost en Centrum. Meer informatie over de inzet in de komende periode is opgenomen in het
uitvoeringsprogramma, waar uw raad een aparte raadsinformatiebrief over ontvangt.
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