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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2022-Wijchen
Kernboodschap
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen heeft op 21
december 2021 besloten het uitvoeringsprogramma VTH 2022 en het werkplan ODRN
2022 voor de gemeente Wijchen vast te stellen en u hiervan in kennis te stellen.
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
Samenvatting / Vth speerpunten
In grote lijnen geeft een uitvoeringsprogramma de volgende zaken weer:
- Hoe zetten wij onze personele capaciteit in voor de uitvoering van onze
vergunningverlening-, toezichts- en handhavingstaken?
- Welke prioriteiten geven wij aan de onderwerpen ‘Bouwen en bestemmingsplannen’ en
‘APV en bijzondere wetgeving’.
- Het werkplan van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is toegevoegd omdat
hierin weergegeven staat hoe er uitvoering gegeven wordt aan de uitvoering van de
milieutaken (en asbestsloopmeldingen).
- Tot slot is er aan het uitvoeringsprogramma een leidraad toegevoegd waarin wij de
hoogte van dwangsommen en de begunstigingstermijnen van bestuursrechtelijke
handhaving uiteenzetten.
Speerpunten van ons uitvoeringsprogramma zijn:
1. een prettige, veilige samenleving zonder overlast en zonder verrommeling;
2. tevreden burgers;
3. een gedragsverandering van burgers ten gunste van de samenleving.
Dit willen wij bereiken door:
- Inwoners en ondernemers vertrouwen te geven en de eigen verantwoordelijkheid te
versterken;
- Onze wettelijke taken uit te voeren waarbij we voldoen aan de wettelijke
kwaliteitsverplichtingen;
- Actieve communicatie en mediation voorafgaand aan juridische procedures zijn hierbij
belangrijke middelen.
Toelichting
Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een verplichting op grond van de wet.
Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit omgevingsrecht (Bor).
In het uitvoeringsprogramma geven wij aan wat wij het komend jaar aan VTH-taken
(vergunningverlening, toezicht en handhaving), binnen het fysieke domein, gaan
uitvoeren. De basis voor het uitvoeringsprogramma is het VTH-beleid. Hierin staan onze
doelen en onze prioriteiten.
Het VTH beleid is aan actualisatie toe. Bij de opstelling van het nieuwe VTH beleid zullen
wij rekening houden met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Wij
stellen dit beleid samen met de regiogemeenten en de ODRN op. Dit nieuwe beleid zullen
wij u naar verwachting in het voorjaar 2022 voorleggen.
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In 2022 worden ook sessies met gemeenteraadsleden georganiseerd, conform de
toezeggingen uit het B.O.T.-overleg van 7 oktober 2021. Er zal een kaderstellende notitie
opgesteld worden. Ambtelijk wordt zorggedragen voor de verbinding tussen deze
kaderstellende notitie en het opstellen van het regionale, nieuwe VTH beleid
Met het voorliggende uitvoeringsprogramma vertalen wij ons huidige beleid, visie,
prioriteiten en strategieën, naar de uitvoeringsorganisatie en –praktijk.
In het programma wordt aangegeven hoe wij onze capaciteit inzetten en op welke
verschillende onderwerpen.
Gevolgen
Het gevolg van een vastgesteld uitvoeringsprogramma is dat duidelijk wordt hoeveel
capaciteit ingezet wordt op de verschillende VTH taken en welke prioriteit eraan gegeven
wordt.
Communicatie
Het uitvoeringsprogramma zal afgestemd moeten worden met andere betrokken
bestuursorganen. Wij zullen de vastgestelde stukken daarom doorsturen naar
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het Openbaar Ministerie.
Uitvoering of Vervolgstappen
In het jaarverslag 2022 geven wij aan of wij onze doelstellingen gehaald hebben, welke
wel en welke niet en eventueel waarom we deze doelstellingen niet gehaald hebben.
Deze werkwijze is conform de planning van het uitvoeringsprogramma
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Informatie ter toelichting:
n.v.t.
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