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VTH-Evaluatie Meierijstad 2019

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De vastgestelde VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)-evaluatie Meierijstad 2019,
en van de jaarrapportages voor Meierijstad van de ODBN en de Regionale brandweer.
Aanleiding
Vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het daaruit voortvloeiend Besluit
omgevingsrecht (artikel 7.7 BOR) dient het college deze VTH-evaluatie 2019 vast te stellen en ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen en
aan de afspraken met de Interbestuurlijk Toezichthouder (IBT) (de provincie).
Met deze VTH-evaluatie laat het college zien hoe zij in het jaar 2019 uitvoering heeft gegeven aan
de wettelijke kaders zoals de Wabo, én de kaders die door de gemeenteraad gesteld zijn en zijn
vastgelegd in bestemmingsplannen en in bijvoorbeeld de Apv. Doordat dit een uitvoeringsgericht
beleid en programma is, ligt de bevoegdheid tot vaststelling wettelijk bij het college.
Zoals vastgelegd in het BOR dient er jaarlijks een evaluatie plaats te vinden over de wijze waarop
het college uitvoering heeft gegeven aan het uitvoeringsprogramma en in hoeverre die activiteiten
hebben bijgedragen aan de daarin gestelde doelen alsmede de doelen uit het geldende VTHbeleid. Het IBT van de provincie vereist dat jaarlijks voor 1 mei deze evaluatie dient te zijn
vastgesteld door het college. In de VTH-evaluatie Meierijstad 2019 wordt een beeld gegeven hoe
er gewerkt is om invulling te geven aan de in het VTH-beleid 2018-2022 en in het VTHuitvoeringsprogramma 2019 gestelde doelen.
Samenvattend kunnen uit de evaluatie de volgende conclusies worden getrokken, welke voor
zover mogelijk reeds in het VTH-uitvoeringsprogramma Meierijstad 2020 zijn meegenomen:

-

-

-

-

De resultaatafspraken voor 2019 worden voor een belangrijk deel gehaald, wat betekent
dat we met betrekking tot de doelstellingen uit het VTH-beleid 2018-2022 netjes op koers
liggen.
Voor wat betreft het oprekken van de wettelijke beslistermijn wordt het gestelde doel nog
niet gehaald. Met de komst van de Omgevingswet, 01-01-2021, zal de focus veel meer
liggen voor de start van het formele beslistraject met als doel geen vergunningaanvragen
die (nog) niet volledig zijn. In 2020 wordt hier door middel van een pilot al mee proef
gedraaid.
De invoering van de aanstaande omgevingswet zal in de komende periode nog meer
beslag gaan leggen op VTH. In het uitvoeringsprogramma 2020 is hier dan ook rekening
mee gehouden.
Met betrekking tot de registratie van bezwaarschriften moet nog een optimalisatieslag
plaatsvinden, dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2020.
Het risicogericht toezicht levert resultaat waardoor geringe overtredingen met weinig tot
geen risico impact los gelaten kunnen worden en er meer inzet is voor risicovolle zaken.
Bij themagerichte controles ook tijd en capaciteit borgen voor eventueel noodzakelijke
vervolgacties.
De samenwerking met de politie wordt steeds sterker en zal in 2020 verder worden
doorgezet.

Voor wat betreft de uitgevoerde milieutaken geeft de jaarrapportage van de ODBN inzicht in de
taken die zij hiervoor heeft uitgevoerd in 2019. Deze rapportage is mede gebaseerd op het door
de ODBN vastgestelde Regionaal Operationeel Kader (ROK). De regionale Brandweer geeft dat
beeld in het door hen opgestelde jaaroverzicht 2019 van de door hen voor Meierijstad uitgevoerde
taken met betrekking tot brandveiligheid.
Kernboodschap
Deze stukken ontvangt de gemeenteraad ter kennisname.
Communicatie
Na vaststelling hebben wij de provincie in het kader van het IBT hierover geïnformeerd evenals de
ODBN. De VTH-evaluatie Meierijstad 2019 is ook officieel bekendgemaakt op overheid.nl.
Participatie
Nvt
Duurzaamheid
De duurzaamheidsdoelen voor Meierijstad zitten mede verwerkt in de VTH-beleidsdoelstellingen
in de evaluatie is daar rekening mee gehouden.
Financiën
Nvt
Planning
Nvt
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Bijlage(n)
0. VTH-Evaluatie Meierijstad 2019
1. Bestuurlijke prioritering 2019
2. ODBN voortgangsrapportage 2019 gemeente Meierijstad
3: ODBN rapportage 2019 Meierijstad.
Ter inzage documenten
nvt

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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