Bijlage 2: Bestuurlijke prioritering VTH-uitvoeringsprogramma 2020
Nadere toelichting met betrekking tot de kleuren:

Rood: deze onderwerpen behoeven nog veel aandacht de komende periode;
Oranje: deze onderwerpen zijn vaak ook gerelateerd aan andere werkateliers de eerste initiatieven zijn reeds genomen;
Groen: deze onderwerpen vallen veelal onder reguliere taken, zijn al opgepakt en dienen verder te worden doorgezet;

Aanbevelingen algemeen

Prioriteit / mate van aandacht

Klachten:

voldoende capaciteit waarborgen voor adequate en snelle afhandeling van klachten op basis van mate van prioriteit / lage prioritering op een andere wijze afhandelen

Aanbevelingen Bouwen / RO

Prioriteit / mate van aandacht

Archeologie / Monumenten:

voldoende capaciteit en kennis waarborgen mbt toezicht en handhaving Erfgoedwet

Bedrijventerreinen:

handhaving vrachtwagen parkeren / zal worden opgepakt wanneer vrachtwagen parkeren is gereguleerd / tegen onveilige situaties word uiteraard wel opgetreden

Buitengebied:

aandacht voor ontwikkelingen in buitengebied / voorkomen ontstaan ongewenste situaties / voldoende capaciteit TH borgen in beheerfase / project “Vitaal Buitengebied”

Hoogwaterproblematiek:

zorgdragen dat nieuwe initiatieven niet conflicteren met de doelstellingen om de hoogwaterproblematiek op te lossen

Illegale activiteiten:

risicogericht optreden tegen de illegale activiteit afhankelijk van prioriteit al dan niet handhavend optreden irt beginseplicht tot handhaven / thema gericht oppakken bij lage prioriering

Infrastructuur:

voldoende parkeerplaatsen + capaciteit voor toezicht hierop / project ‘Parkeerheld’ parkeren bij scholen Meierijstad breed herhalen

Leegstaande winkel- bedrijfspanden:

systeem voor toezicht en handhaving opzetten om het gebruik van leegstaande panden in beeld te hebben

Mantelzorgwoningen:

toenemende behoefte aan mantelzorgwoningen betekent meer toezicht / handhaving hierop aandacht voor capaciteit

Resort / campings:

Integraal toezicht en handhaving gericht op illegale activiteiten (oa permanente bewoning, asbest, brandveiligheid, milieu, bouwen, APV, bijzondere wetten en strafrechtelijke overtredingen) aandacht voor
capaciteit vooral ook gericht op samenwerking met handhavingspartners / is in 2019 projectmatig opgepakt onder regie van IV/OOV uitwerking vindt plaats in 2020 afhankelijk van vaststelling gebiedsvisie
Molenheide door Raad medio 2020

Woonwagens:

Projectmatige aandacht met name op het gebied van overlast, gebruik, illegale bouwsels en/of andere illegale praktijken / zorgen voor voldoende capaciteit mbt (preventief) toezicht en handhaving

Aanbevelingen Fysieke veiligheid
(APV / Bijzondere wetten)

Prioriteit / mate van aandacht

APV:

zorgdragen voor goede monitoring in de kernen van Meierijstad zodat de boa-capaciteit mede daarop kan worden afgestemd en geborgd worden zodat ze meer zichtbaar zijn op straat

Brandveiligheid / brandveilig gebruik:

controles op het voorkomen van risico’s met een kans op slachtoffers uitvoeren door en conform toezicht strategie Brandweer Brabant-Noord en hun uitvoeringsprogramma / controles op het gebied van
voorkomen van risico’s met een kans op milieuschade uitvoeren door en conform VTH-beleid. Met brandweer is er afstemming door middel van een 6-wekelijks relatiebeheeroverleg.

Evenementen:

ruimte voor evenementen die op een veilige manier kunnen plaatsvinden met een beperkte overlast / conform vastgesteld evenementenbeleid
harmoniseren procedure mbt het beoordelen van evenementenvergunning aanvragen / conform vastgesteld evenementenbeleid
harmoniseren verschillende geluidsnormen / is opgenomen in evenementenbeleid
goede afstemming tussen VTH en IV
voldoende VTH capaciteit borgen

Horeca:

Conform het begin 2019 vastgestelde preventie- en handhavingsplan alcohol / toezicht - handhaving leeftijdsgrens schenken alcohol, zowel bij commerciële als para-commerciële horeca / toezicht handhaving openings- / schenktijden bij para-commerciële horeca om oneerlijke concurrentie en overlast tegen te gaan

handhaving bestemmingsplan bij para-commerciële horeca
geluid(overlast) afkomstig van de horeca (door middel van gezamenlijk overleg)
aandacht voor mogelijke proeftuinen op gebied van horeca / detailhandel
Aandacht voor voldoende capaciteit Boa’s + juridische en administratieve ondersteuning
Ondermijning:

werken aan veilige gemeente + bestrijden criminaliteit
zorgdragen voor intensieve samenwerking met IV en politie
investeren in actueel houden (juridische) kennis op dit gebied

Openbare orde / parkeren: APV

bijdrage aan veilige gemeente Meierijstad en aanpakken kleine ergernissen en parkeeroverlast eea gerelateerd aan prioritering aangezien de kleine ergernissen veelal laag geprioriteerd zijn danwel de
pakkans nihil is (denk aan hondenpoep)
zorgdragen voor goede afstemming met IV
investeren in meer dan 1 boa met taakaccent jeugd
voldoende boa capaciteit borgen met name ook buiten kantooruren

Aanbevelingen Milieu

Prioriteit / mate van aandacht

Asbest:

In samenspraak met de ODBN bezien hoe dit op te pakken nu het verbod is opgeheven maar door ontwikkelingen in het buitengebied zal wel meer sloop met asbest plaats gaan vinden = basistaak ODBN

Bodem:

deelname aan ODBN project regionaal bodembeleid en bodemkwaliteitskaart

Duurzaamheid:

opnemen in toetsingsprotocollen bij vergunningaanvragen en toezichtprotocollen bij toezicht handhaving

Mestverwerking:

samen met ODBN zorgen voor goede communicatie naar de omwonenden bij bedrijven waar dit plaatsvindt / plaats gaat vinden

Veehouderijen / geur:

uniformering beleid is noodzakelijk, met in acht name van recente ontwikkelingen/inzichten, hierbij rekening houden met capaciteit voor het uitvoeren /toezicht op het nieuwe geurbeleid c.q. geurverordening

