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Kennisnemen van:
VTH-IV uitvoeringsprogramma 2020
Aanleiding
Het VTH-IV uitvoeringsprogramma Meierijstad 2020 is een uitwerking van het VTH-beleidsplan
Meierijstad 2018-2022 en van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. De in deze beleidsplannen
opgenomen doelstellingen en probleemanalyses (omgevings- en risicoanalyse) vormen de
uitgangspunten voor dit eerste integrale VTH-IV jaarprogramma 2020. De werkzaamheden van de
werkateliers VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) en IV (integrale veiligheid) worden
uitgevoerd conform dit beleid. Uiteindelijke ambitie is om in 2022 op een innovatieve en integrale
manier samen te werken bij het beoordelen van vergunningaanvragen en het toezicht en de
handhaving.
Naast de reguliere werkzaamheden zal 2020 vooral ook in het teken staan van de implementatie
van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen welke beiden op 1 januari
2021 in werking zullen treden.
Met dit uitvoeringsprogramma laat het college zien hoe zij uitvoering geeft aan de wettelijke
kaders zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het daaruit voortvloeiend
Besluit omgevingsrecht (artikel 7.2), én de kaders die door de gemeenteraad gesteld zijn en zijn
vastgelegd in bestemmingsplannen en in bijvoorbeeld de Apv. Doordat dit een uitvoeringsgericht
programma is, ligt de bevoegdheid tot vaststelling wettelijk bij het college.
Dit uitvoeringsprogramma wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Kernboodschap
Deze stukken ontvangt de gemeenteraad ter kennisname.

Communicatie
Van de vaststelling en de kennisname aan de raad worden de volgende instanties in kennis
gesteld: de Provincie, de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de Veiligheidsregio Brabant
Noord (VRBN) Brandweer Brabant-Noord (BBN), het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.
Participatie
Omdat het VTH-IV uitvoeringsprogramma 2020 en het IV/OOV jaarplan 2020 in feite interne
werkplanningen betreffen ter uitvoering van het reeds vastgestelde VTH- en IV/OOV- beleid is
participatie nu niet toegepast.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de thema's die in het VTH- en IV/OOV- beleid is meegenomen.
Duurzaamheid was een van de beoordelingscriteria in de risicoanalyse welke onderdeel uitmaakt
van het beleid, in die zin komt dit onderwerp dan ook terug in het VTH-IV uitvoeringsprogramma
2020.
Financiën
De kosten zijn gedekt in de begroting 2020.
Planning
Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd. De verbeterpunten worden weer verwerkt
in het uitvoeringsprogramma van het volgend jaar. Beide stukken zullen jaarlijks ter kennisname
aan de raad gezonden worden.
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