Prioriteitenoverzicht

Wabo - BRIKS

Taak

taken

Beschrijving

Aanvullende

opmerkingen

-

Bouwstop
Legale nieuw- of verbouw
Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Legale bestaande bouw: overig

Illegale bouwactiviteiten
Tijdelijke omgevingsvergunning
Slopen meldingsplichtig
Bestemmingsplan toezicht

Bouwen zonder of in afwijking van de vergunning geconstateerd
Toezicht op verleende 0V voor activiteit bouwen: hoofdgebouw en bedrijfswoningen
Tijdig vaststellen van brand
Vluchten bij brand
Veilig vluchten bij brand
0V voor activiteit brandveilig gebruik
Controle bestaande woningen/woongebouw op Bb en Bv
Controle bestaande overige gebouwen /bouwwerken op Bb en Bv
Controle bestaande gebouwen op ernstige mate van verwaarlozing (Exces) en extreme verwaarlozing van panden
Controle op illegaal (ver)bouwen hoofdgebouw
Toezicht houden op verwijderen van bouwwerken en/of beeindiging gebruik na verstrijken termijn
Met asbest
Controles op bewoning i.s.m. BP en strijdig gebruik door bedrijven, kantoren, detailhandel
Bewoning anders dan door één huishouden (kamerverhuur, woningsplitsing)

Gemeentegronden

Illegale bouwactiviteiten of strijdig gebruik BP op gemeentegrond

Monumenten, beschermd stads/dorpsgezicht

Toezicht op verleende 0V monument of beschermd stads/dorpsgezicht

§

§

§

6.5 Bb
6.6 Bb
7.2 Bb

Toezicht asbest is overgedragen aan ODRN
Handhaving bij bewoning in loodsen, bedrijfspanden, kantoren en bijgebouwen bij een
woning heeft een hogere prioriteit dan bewoning van een bedrijfswoning.

Controle op illegaal (ver)bouwen / slopen beschermd stads/dorpsgezicht

Controle op illegaal veranderen, bouwen, slopen monument
Legale nieuw- of verbouw
Illegale bouwactiviteiten
Bestemmingsplan toezicht

Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Legale nieuw- of verbouw
Legale bestaande bouw
Illegale bouwactiviteiten
Slopen meldingsplichtig
0V voor werken en werkzaamheden

Bb = Bouwbesluit
Bv= Bouwverordening
Bp= Bestemmingsplan
0V = omgevingsvergunning
ODRN=Omgevingsdienst regio Nijmegen

Toezicht verleende 0V voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen
Toezicht verleende 0V voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen
Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen
Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen
Gebruik recreatieterreinen
Gebruik van woningen, bewoning van recreatiewoningen chalets, caravans e.d.
Woningen niet bestemd voor burgerwoning (burgerbewoning in bedrijfswoning)
Bestrijden van brand
Bereikbaarheid voor hulpverleners
Gebruiksmeldingen
Toezicht op verleende 0V voor activiteit bouwen: bouwwerken geen gebouw zijnde
Toezicht op verleende 0V voor activiteit bouwen: ondergeschikte bouwdelen aan / bij een hoofdgebouw (dakkapel / kozijnen)
controle gebruik open erven en terreinen i.a.v. Bouwbesluit
Controle illegaal (ver)bouwen bouwwerken geen gebouw zijnde
Controle Illegaal (ver)bouwen van ondergeschikte bouwdelen aan/bij hoofdgebouw
Toezicht en controles op slopen zonder asbest.
Controle op illegale werken of werkzaamheden
Toezicht op 0V voor werken of werkzaamheden

1 6.7 Bb
1 6.8 Bb
§

§

Prioriteitenoverzicht APV, bijzondere wetgeving
aisle
Taak

Beschrijving

Wet Bibob
Artikel 13b Opiumwet
APV algemeen: surveillance
Dorpskernen (Centrum Wijchen)
Industrie- en bedrijventerreinen
Bebouwde kom
APV: Openbare orde
Bestrijding van ongeregeldheden
Veiligheid op openbare plaatsen
Evenementen
Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals hondenoverlast en verplichte route
Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht en gebiedsontzegging
Toezicht op growshops
Drugsoverlast
Parkeren (overlast/parkeerverbod) bedrijventerreinen
Toezicht hierop
APV: Seksinrichtingen, -winkels en straatprostitutie
APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Aanvullende opmerkingen

Bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet

Afvalstoffenverordening

Cat. A (zwaar belastend)

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf
Verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door alcoholverstrekking
Verstrekken alcohol aan (mogelijk) minderjarige
Verstrekken alcohol zonder ontheffing
Overtreding paracommerciele bepalingen
ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en verkeerd aanbieden huishoudelijk afval (restafval in GFT etc)

Bijzondere wetgeving

Winkeltijden
Wet op de kansspelen
APV algemeen: surveillance
Buitengebied
Recreatieterreinen
APV: Openbare orde
Evenementen
Vertoningen e.d. op openbare plaatsen (straatartiesten)
Bruikbaarheid en aanzien openbare plaatsen
Toezicht op openbare inrichtingen
Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (verboden drankgebruik) zoals
Plakken_/_kladden
hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 1 publiek toegankelijke ruimten
Overlast van (brom)fietsen / scooters
Vuurwerk
APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente Geluidhinder en verlichting

APV: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Bewaren houtopstanden
Maatregelen tegen ontsiering (handelsreclame) en stankoverlast
Parkeerexcessen zoals
Defecte voertuigen, wrakken, caravans, aanhangwagens
Parkeren reclamevoertuigen, grote en/of uitzichtbelemmerende voertuigen
Parkeren bedrijventerreinen
Collecteren, venten, standplaatsen, snuffelmarkten
Crossterreinen, gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Vuur stoken

Cat. B (belastend)

Prioriteitenoverzicht APV, bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet

Afvalstoffenverordening

APV: Openbare orde

-

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf, verouderde of vervallen vergunning
Alcohol verstrekken/laten nuttigen op niet vergunde plek
Illegale verkoop alcohol
Aanwezigheid leidinggevende of barvrijwilliger
Personeel jonger dan 16
Illegale aanwezigheid / nuttigen alcohol in bedrijfsmatige inrichting of voor publiek
Toegankelijke ruimte
Aanwezigheid dronken personen of onder invloed van drugs
personeel dronken of onder invloed van drugs
inzamelen huishoudelijk afval door een ander dan aangewezen inzamelaar
Zwerfafval
Evenementen
Betogingen
Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals
Betreden gesloten woning of lokaal
Verblijfsontzeggingen
Vervoer _plakgereedschap _en_inbrekerswerktuigen
Skaten, rolschaatsen, skateboarden op verboden plaatsen
Overlast van dieren
Bestrijding akkerdistels en Jacobskruiskruid

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen
APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente Kamperen buiten kampeerterreinen
APV: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente
Parkeerexcessen zoals
parkeren_voertuigen _autobedrijf / te koop aanbieden van voertuigen
Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen, bromfietsen etc
Overlast veroorzaakt door (brom)fietsen, scooters
Openbaar water:
Voorwerpen op, in of boven openbaar water
Ligplaats vaartuigen / aanwijzingen ligplaats/ verbod innnemen ligplaats
Beschadigen van waterstaatswerken / reddingsmiddelen/veiligheid op het water
Overlast vaartuigen (op wateren zoals _Wijchens_Meer, _Vormerse_Plas)
Verstrooiing van as
Gevonden voorwerpen
Drank- en Horecawet

Aanwezigheid vergunning, ontheffing stickers e.d.
Illegale bedrijfsactiviteiten in horeca / slijterbedrijf

+

overige admin bepalingen

Illegaal bezorgen van alcohol aan huis
Niet voldoen aan eisen verkoop alcohol (onderscheid met niet alcoholische dranken, minderjarige zonder begeleiding in
slijter e.d.
Illegale verkoop alcohol bij tankstations
Afvalstoffenverordening

ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen overig
inzamelen bedrijfsafvalstoffen
overige onderwerpen: opslag afvalstoffen en autowrakken

Cat. C minder en niet belastend

