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Waarover wil je informeren?
Wij hebben het VTH-plan 2020 vastgesteld. Het plan vindt u in de bijlage.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Vanaf 12 april 2016 geldt de ‘Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ (hierna: wet VTH).
De wet regelt onze randvoorwaarden om tot een hogere kwaliteit van (bestuursrechtelijke)
vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. Deze taken hebben betrekking op de fysieke
leefomgeving en zijn belegd bij de afdeling VTH.
Die afdeling moet aan twee van de belangrijkste randvoorwaarden voldoen:
-

het hebben van een beleidsplan waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen wij
onszelf stellen bij de uitvoering en vergunningverlening, toezicht en handhaving; en

-

een uitvoeringsprogramma waarin is opgenomen welke activiteiten wij daartoe zullen
uitvoeren.

Om aan deze wettelijke eisen te voldoen, hebben we het bijgevoegde VTH-plan 2020 vastgesteld.
Wat is de kernboodschap?
Het plan en programma bepaalt waar en hoe wij het komend jaar onze capaciteit met betrekking tot
vergunningverlening, toezicht en handhaving in zetten. Dit kader omvat de prioritering van de taken
en de bijbehorende inzet van capaciteit. De prioritering is tot stand gekomen op basis van de
uitkomsten van de omgevingsanalyse en de risicoanalyse. De inzet van de capaciteit hebben we
bepaald aan de hand van de benodigde strategie en financiële mogelijkheden.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het plan is dat de afdeling VTH haar taken risico
gestuurd uitvoert. We richten ons vooral op de werkzaamheden waarbij de risico’s voor de
veiligheid, gezondheid en leefbaarheid het grootst zijn. Welke dat zijn, hebben we aan de hand van
een omgevingsanalyse en een risicoanalyse bepaald. Met de omgevingsanalyse hebben we gekeken
wat er in onze omgeving allemaal is gebeurt, nu gebeurt en de komende jaren zal gebeuren wat van
invloed is op de werkzaamheden van de afdeling VTH. En met de risicoanalyse hebben we alle
risico’s in beeld gebracht. Uiteindelijk hebben de omgevingsanalyse en de risicoanalyse de
prioritering van onze werkzaamheden bepaald.
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Wat zijn de gevolgen?
Met het plan kunnen wij onze vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uitvoeren op een
wijze die omschreven kan worden als:


Weloverwogen: integrale risico afweging (veiligheid, gezondheid, juridisch en bestuurlijk);



Actueel: aansluitend op ontwikkelingen;



Eenduidig: eenzelfde strategie voor alle VTH-taken;



Duidelijk en transparant: wat doen we wel en wat niet;



Geborgde benodigde middelen: voldoende capaciteit voor uitvoering taken;



Samenwerking: samen met partners en klanten;



Voldoen aan de wet.

Wat is het vervolg?
Allereerst merken wij op dat we u zoals gebruikelijk in het tweede kwartaal van dit jaar het
jaarverslag zullen voorleggen. In dat jaarverslag blikken we samen met onze partners terug op
2019: wat is er allemaal gebeurd in de leefomgeving en wat heeft de afdeling VTH in 2019 en haar
partners allemaal gedaan om die leefomgeving veilig en gezond te houden. We sluiten daarmee het
VTH-plan 2019 af.
Ondertussen voeren we het VTH-plan 2020 uit. Gedurende het jaar monitoren we de voortgang
daarvan. Daar waar nodig, schaven we het plan bij. En ook de uitkomsten van deze monitoring
nemen we mee in de omgevingsanalyse voor het nieuwe VTH-plan 2021. Wij informeren u te zijner
tijd uiteraard over het nieuwe plan.
Daarnaast voert ook het team TOR/HOR toezichts- en handhavingstaken uit. Dat gaat vooral over de
strafrechtelijke taken die betrekking hebben op de openbare ruimte. Voor deze taken geldt geen
wettelijke plicht om een beleidsplan/uitvoeringsprogramma te hebben. In de raadscommissies is
onduidelijkheid ontstaan over welke taken bij de afdeling VTH en welke bij TOR/HOR worden
uitgevoerd. Ook is daarbij aangegeven dat het niet duidelijk is welke keuzes er gemaakt zin bij de
TOR/HOR-taken. Daarom wordt deze raadsinformatiebrief tegelijkertijd aan u aangeboden als een
brief over het Uitvoeringsplan Team TOR/HOR 2020.
Het VTH-plan 2020 en het Uitvoeringsplan Team TOR/HOR 2020 zijn nu twee aparte plannen. We
willen in 2020 gaan onderzoeken op welke wijze we beide plannen kunnen samenvoegen. Dit ook in
afstemming met team Veiligheid. Met als doel om een nog betere afstemming van keuzes,
prioriteiten en strategieën te krijgen op gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en
veiligheid.
Communicatie
Wij publiceren het VTH-plan 2020 op onze website zodat de inwoners kunnen kennisnemen van het
plan en programma. Daarnaast zorgen we voor een goede afstemming met onze externe en interne
partners. Veelal hebben we deze al betrokken bij de totstandkoming van het plan en programma.
Maar ook na de vaststelling zullen we deze partners informeren.
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