College van burgemeester en wethouders
Zitting van 19 december 2017
Dienstverlening - Leefomgeving

2017_B&W_00222 - Vaststelling Jaarverslag 2017 & Jaarprogramma 2018
Wabo - besluitvormen
Auteur
Gerben Klaren
Overlegd met
Robert ter Maten
Portefeuillehouder
D. Oosterveen
Samenvatting
Zoals ieder jaar doen wij verslag van de wijze waarop wij uitvoering gegeven hebben aan de Wabotaken. De apv- en bijzondere wetten taken worden in een eigen programma opgenomen. Voor
mileutaken geldt een overgangssituatie, omdat deze taken met ingang van 1 januari 2018 door de
Omgevingsdienst worden uitgevoerd. In het verslag is nog aandacht besteed aan deze taken. Voor
het programma 2018 wordt aangesloten bij het jaarplan dat door Omgevingsdienst IJsselland is
opgesteld.
Het jaarverslag en jaarprogramma bieden niet alleen voor onszelf inzage in de resultaten van onze
keuzes en inzet, maar ook voor de provincie. De beide stukken dienen in het kader van
interbestuurlijk toezicht aan de provincie te worden toegezonden. Het jaarprogramma dient voor 1
januari 2018 te worden vastgesteld door uw college en te worden toegezonden aan de provincie.

Beschrijving
Inleiding
Het jaarverslag en jaarprogramma zijn op grond van het Besluit omgevingsrecht verplichte
documenten, waarop de uitvoering van taken wordt gebaseerd. In Steenwijkerland kiezen wij sinds
een aantal jaren voor een integraal stuk, waarbij het verslag wordt gedaan van 1 november tot 31
oktober. Dit geeft de mogelijkheid in het jaarprogramma dat voor 1 januari moet worden vastgesteld
direct leer- en ontwikkelpunten mee te nemen. Conclusies met betrekking tot een taakveld of project
waarvoor extra aandacht en capaciteit nodig is, kunnen op deze wijze direct in het jaarprogramma
worden opgenomen.
In het integraal stuk wordt, naast een voorwoord, eerst een korte samenvatting van verslag en
programma gegeven. Pas daarna worden inhoudsopgave, verslag en programma zelf aangetroffen.
Met ingang van 1 juli 2017 is het verplicht voor de uitvoering van basistaken (milieutaken) een
regionaal uniform uitvoeringsbeleid en jaarprogramma op te stellen, om eenduidige programmering
voor de omgevingsdienst mogelijk te maken. Voor IJsselland geldt dat de omgevingsdienst pas vanaf
1 januari 2018 als zelfstandige organisatie van start gaat. De afgelopen maanden heeft de inzet vooral
plaatsgevonden ten behoeve van de voorbereiding van deze start. Wel is een werkgroep geformeerd
om in 2018 van start te gaan met het opstellen van uniform uitvoeringsbeleid. Voor nu wordt
aansluiting gezocht bij het jaarplan zoals dit door de omgevingsdienst voor 2018 is opgesteld. Deze
wordt als bijlage bij ons eigen programma vastgesteld.
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Voorstel
Voorgesteld wordt om het jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018, met als bijlage het jaarplan
2018 van de omgevingsdienst, vast te stellen en ter kennisgeving toe te zenden aan de provincie en
de gemeenteraad.
Argumenten
Voor de inhoudelijke argumenten wordt verwezen naar (de samenvatting van) het verslag en
programma.
Kanttekeningen en risico’s
Duurzaamheid en social return
Financiële toelichting
Participatie en communicatie
Uitvoering en planning
Het jaarprogramma moet voor 1 januari 2018 worden vastgesteld en toegezonden aan de provincie.
Door de intregrale opzet is de tijd tussen opstellen jaarverslag na oktober en het opstellen van het
jaarprogramma kort. Toch werkt de opzet uitstekend, deze is inmiddels door meerdere gemeenten
overgenomen.

Besluit
Beslispunt 1
het integraal jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 Wabo, met als bijlage het jaarplan 2018 van
Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen;

Beslispunt 2
het integraal jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 ter kennisgeving toe te zenden aan de
interbestuurlijk toezichthouder en de gemeenteraad.
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