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1. Algemeen
1.1 Aanleiding
De Grondwet regelt welke onderwerpen tot de zorgplicht van de overheid behoren. De
bewoonbaarheid van het land, de bescherming en verbetering van het leefmilieu en
bevordering van de volksgezondheid zijn bijvoorbeeld onderwerpen van de zorg van de
overheid.
Om deze belangen te behartigen maakt de overheid wet- en regelgeving. Het maken van
wetten en regels heeft alleen zin indien deze worden nageleefd. De overheid heeft daarom
een beginselplicht om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en in
sommige gevallen naleving af te dwingen. Het gemeentebestuur is gehouden om toe te
zien op naleving van haar eigen verordeningen maar ook op de naleving van landelijke
wetgeving waarvoor ze bevoegd gezag is.
De hoeveelheid handhavingstaken is groot. Het is daarom van belang om gericht toezicht
te houden, prioriteiten te stellen en de naleving op effectieve wijze te bevorderen.
Daarom stelt Woensdrecht jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. In het programma
wordt bepaald hoe het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd. Daarbij worden voornemens
en prioriteiten vastgelegd en de beschikbare capaciteit ingepland.

1.2 Doel
Het uitvoeringsprogramma dient de volgende doelen:
- vastleggen hoe het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd;
- vaststellen van voornemens en prioriteiten;
- planning van inzet middelen;
- voldoen aan wet- en regelgeving.
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2. Kaders, uitgangspunten en ontwikkelingen
2.1 Omgevingsrecht
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
regelen kwaliteitseisen voor de uitvoering van handhavingstaken op het gebied van
omgevingsrecht. Hoewel deze eisen alleen gelden voor handhavingstaken op basis van de
Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo), past Woensdrecht ze toe op alle
handhavingstaken.
In 2016 is de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet VTH) in werking
getreden. Het doel van de wet is een veilige en gezonde leefomgeving door het
bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van toezicht en
handhaving van het omgevingsrecht. De Wet is een invulling van de Wabo en regelt de
randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van
handhaving te komen. In de wet is het basistakenpakket van de omgevingsdiensten
vastgelegd en op basis van de wet heeft Woensdrecht een Verordening kwaliteit VTH
vastgesteld.

2.2 Handhavingsbeleid
Het handhavingsbeleid bevat strategieën en kaders om de naleving van wet- en
regelgeving te bevorderen waarbij de naleefstrategie centraal staat. In het
handhavingsbeleid zijn voor de handhavingsthema’s Milieu, Bouw, Ruimtelijke Ordening,
Openbare orde en veiligheid, en Openbare ruimte per handhavingstaak risicofactoren
opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zal een systematische relatie gelegd worden tussen
deze scores en de inzet op de uitvoering.
Omdat de capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van toezicht- en handhaving
beperkt is en niet alle handhavingstaken een even groot belang hebben, wordt in dit
uitvoeringsprogramma een afweging gemaakt op basis van prioriteiten, hoge en lage
urgentie.
Dat betekent dat er per handhavingsthema eerst wordt gekeken naar de prioriteiten.
Bij de bepaling van deze prioriteiten wordt rekening gehouden met de wensen en
voornemens van het gemeentebestuur, de doelstellingen voor toezicht en handhaving en
een evaluatie van het voorgaande jaar.
Daarnaast zijn landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen van invloed op de bepaling
van de prioriteiten. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar het risico dat een bepaalde
handhavingstaak heeft.
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Uiteindelijk worden er voor de prioriteiten op basis van een inschatting en ervaring de
benodigde uren geprogrammeerd. Het restant van de productieve uren wordt verdeeld
over de andere handhavingstaken. Daarin maken we een onderscheid in toezichtstaken
met een hoge en lage urgentie, overeenkomstig de risicofactor uit het beleid. Dat wil niet
zeggen dat ook daadwerkelijk op alle handhavingstaken capaciteit wordt ingezet.

2.3 Collegewerkprogramma
In het collegewerkprogramma 2018-2022 ‘Samen door’ is het volgende opgenomen over
veiligheid en handhaving:
‘We bevorderen het gevoel van veiligheid voor onze inwoners. Samen met andere
partijen, met onze inwoners en ondernemers werken we aan een veilige en gezonde
leefomgeving en we pakken activiteiten die de rechtsorde aantasten consequent aan. Onze
gemeentelijke informatiepositie, aangevuld met informatie van de ketenpartners, is goed
op orde. Wij schakelen snel en zijn ‘gretig’ om signalen op te halen, te veredelen en er
(pro actief, preventief) naar te handelen.’
Deze ambitie sluit aan bij de doelstellingen die Woensdrecht hanteert voor toezicht en
handhaving (zie paragraaf 2.6).

2.4 Monitoren en rapporteren
Op basis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma worden uitvoeringstaken qua inzet
gemonitord. Deze gegevens hebben de volgende doelstellingen:
Rapportage portefeuillehouder, bestuur en provincie: in deze rapportage maken we
de voortgang inzichtelijk van de geprioriteerde werkzaamheden. Anderzijds dient
deze rapportage tot het bijstellen van de geprioriteerde en geprogrammeerde
werkzaamheden, als dit noodzakelijk blijkt.
Afstemming provincie: daarnaast vormt het een wettelijke plicht om een maal per
jaar een handhavingsrapportage aan te leveren bij de Provincie.
Ervaringscijfers voor toekomstige inzet: door het monitoren ontwikkelen we
objectieve ervaringscijfers. Deze kunnen worden gebruikt ter uitwerking voor het
volgend jaarprogramma.
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2.5 Ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen die van invloed zijn op de
werkzaamheden voor 2019.
2.5.1 Organisatieontwikkelingen
In 2017 heeft de gemeente Woensdrecht een doorontwikkeling doorgemaakt. Daarbij is
het team handhaving onderdeel geworden van het team Leefomgeving van de afdeling
Ontwikkeling, beleid en beheer. Samen met het beleidsveld integrale veiligheid maakt het
team handhaving onderdeel uit van het team Leefomgeving. In 2019 wordt gewerkt aan
de verdere integratie en samenwerking tussen de taakvelden binnen het team.
2.5.2 Controle op huisvesting arbeidsmigranten
In 2016 is begonnen met 100% controles op meldingen van huisvesting van
arbeidsmigranten in woonhuizen. Daarbij is gecontroleerd op
huisvestingsomstandigheden, basisregistratie/ toeristenbelasting, strijd met het
bestemmingsplan en huisvestingsomstandigheden. Woensdrecht heeft daardoor een goed
beeld van de huisvesting van arbeidsmigranten en wil dit vasthouden in 2019 e.v.
2.5.3 Inventarisatie asbestdaken
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van
gebouwen (huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden) met asbesthoudende
dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Om in kaart te brengen hoeveel
asbest er binnen de gemeente aanwezig is en waar dit asbest op de daken ligt, is in 2018
begonnen met asbestinventarisaties door de OMWB. Deze inventarisaties lopen door in
2019. Aan de hand van de uitkomst van de inventarisaties zal de gemeente Woensdrecht
een nadere aanpak opstellen en op basis daarvan toezicht uitvoeren.
2.5.4 Onderzoeksplicht zwembadeigenaren
In 2011 heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden in een Tilburgs zwembad doordat een
geluidsbox naar beneden viel omdat de RVS-ophanging niet bestand bleek te zijn tegen de
chloordampen. Dit incident heeft ertoe geleid dat er een onderzoeksplicht is opgelegd aan
zwembadeigenaren waarbij ze vóór 1 januari 2017 moesten aantonen dat er geen
gevaarlijk roestvaststaal meer in hun zwembad aanwezig was. Binnen onze gemeente zijn
er twee zwembaden die verplicht zijn om aan de onderzoekplicht te voldoen. Beide
zwembaden zijn inmiddels onderzocht. De verbeterpunten zijn in volgorde van prioriteit
opgepakt en volledig doorgevoerd. Een jaarlijkse rapportageverplichting voor
zwembadeigenaren blijft wel bestaan.
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2.5.5 Landelijke aanpak adreskwaliteit
Gemeenten en rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau
en de Politie krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie.
Voorbeelden zijn te veel bewoners per vierkante meter, post die de afzender retour krijgt
of een vreemde samenstelling van een huishouden op een adres. Deze signalen delen zij
via het Informatieknooppunt van de Landelijke aanpak adreskwaliteit. Daar worden
signalen geanalyseerd en geschikt gemaakt voor onderzoek door gemeenten.
Gemeenten krijgen adressen door waar twijfels over bestaan. De toezichthouder BRP
(Basisregistratie personen) van de gemeente doet vervolgens adresonderzoek.
De LAA is een kabinetsopdracht. De gemeente Woensdrecht neemt sinds december 2017
deel aan het project in de vorm van een pilot. Op basis van de evaluatie van de pilot is
besloten om in 2019 e.v. structureel deel te nemen.
2.5.6 Omgevingswet
In 2019 wordt gewerkt aan de opstelling van een omgevingsvisie en de implementatie van
de Omgevingswet. Omdat de nieuwe wet invloed zal hebben op de wijze waarop toezicht
en handhaving plaatsvindt, is inbreng van het team in het proces gewenst en
noodzakelijk.
2.5.7 Sluiting panden en erven
Op basis van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand of erf
tijdelijk te sluiten indien vanuit daar drugs worden verkocht, afgeleverd of indien drugs
voor dat doel aanwezig zijn (Wet Damocles). In december heeft de gemeenteraad besloten
de bevoegdheden van de burgemeester met betrekking tot het sluiten van panden in de
Algemene plaatselijke verordening uit te breiden met publiek toegankelijke gebouwen en
erven waar illegale vuurwapen worden aangetroffen, in strijd met de Wet op de
kansspelen wordt gehandeld, gestolen goederen aanwezig zijn of sprake is van ernstig
gevaar voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid. Hoewel dit naar
verwachting niet zal leiden tot een aanzienlijk grotere hoeveelheid sluitingen, zal wel
ervaring opgedaan moeten worden met het nieuwe instrument indien de situatie zich
voordoet.

2.6 Doelstellingen
Voor de uitvoering van toezicht en handhaving is een drietal hoofddoelstellingen
geformuleerd die zijn opgenomen in het handhavingsbeleid.

Hoofddoelstellingen
1.
2.
3.

Behouden en bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving
Behouden en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving.
Behouden en bevorderen van het naleefgedrag.
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1.

Veilige en gezonde leefomgeving

-

-

Tegen overtredingen met een gevaarzetting voor veiligheid en gezondheid wordt in
alle gevallen opgetreden.
Tegen alle gevaarlijke en/of spoedeisende situaties wordt meteen opgetreden.
Handhavingstaken met een hoog veiligheids- en/of gezondheidsrisico krijgen
prioriteit.
De samenwerking met OMWB, politie, Veiligheidsregio, GGD en andere
handhavingspartners wordt bevorderd.
Ingezet wordt op preventie en signalering in samenwerking met burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties.
Handhaving geschiedt risicogericht en integraal.
Woensdrecht blijft zich ontwikkelen als professionele ketenpartner.

2.

Kwaliteit van de leefomgeving

-

De kwaliteit van de leefomgeving wordt in stand gehouden. Dat betekent dat
aantasting van het woon- en leefklimaat wordt voorkomen en bestreden.
Ingezet wordt op preventie en signalering in samenwerking met burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties.

-

-

3.

Naleefgedrag

-

Handhaving vindt plaats conform de naleefstrategie zoals geformuleerd in het
handhavingsbeleid.
Zelf controlerend vermogen van burgers en bedrijven wordt bevorderd. Goed
naleefgedrag wordt beloond en slecht naleefgedrag wordt bestraft.
Overtredingen worden zoveel mogelijk voorkomen door communicatie en
preventie.
Tegen calculerende overtreders wordt altijd repressief opgetreden.

-

2.7 Personele en financiële middelen
De gemeenteraad stelt jaarlijks in de begroting middelen ter beschikking voor de
uitvoering van toezicht en handhaving. In de Programmabegroting 2019 is in totaal een
bedrag opgenomen van € 267.000,- voor de eigen uitvoering van toezicht en handhaving.

Toezicht door OMWB

Functie

Fte/ Budget
€ 189.950

Basistakenpakket

Hoofdcategorieën

Toezichthouder bouw¹

0,8 fte en 0,2 fte

Bouw en ruimtelijke ordening

Toezichthouder openbare ruimte²

0,8 fte

Openbare ruimte

Toezichthouder veiligheid³

1,0 fte

Openbare orde en veiligheid

Juridische medewerker handhaving

1,0 fte en 0,6 fte

Juridische handhaving

BOA Drank- en horecawet

0.5 fte

Openbare orde en veiligheid

BOA domein I en II

0,4 fte

Openbare ruimte
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Tabel 1: verdeling beschikbare capaciteit.
1:
2:
3:
4:

Productieve uren Bouw en RO: er is 1 FTE beschikbaar (verdeeld over 2 medewerkers = 0,8 FTE en
0,2 FTE).
Productieve uren Openbare Ruimte: er is 0,8 FTE beschikbaar. Hier gaan uren vanaf voor ‘speciaal
verlof’, deelname aan de ondernemingsraad en inzet OGGZ (openbare geestelijke gezondheidzorg)
Productieve uren Openbare Orde en Veiligheid: er is 1 FTE beschikbaar. Hier gaat
‘ouderschapsverlof’ vanaf.
De gemeente Woensdrecht brengt middelen in voor het toezicht op de nieuwe Drank en horecawet
(spoor 1) en voor de BOA domein I en II taken (spoor 2), beiden in de regionale BOA pool. De
middelen voor de DHW zijn gebaseerd op het inrichtingenbestand van de gemeente Woensdrecht.
Daarin zitten alle alcoholverkooppunten betreffende de horeca, paracommercieel en de
detailhandel. De richtlijn is dat er ca. 300 uur benodigd is voor de preventieve uren. Het restant van
de uren is beschikbaar voor controles tijdens evenementen en voor inzet op klachten en meldingen.
De middelen voor repressieve handhaving (juridisch) zijn intern geprogrammeerd binnen het
domein van de juridische handhaving. De middelen voor BOA domein I en II taken bedraagt een
inzet van 900 uur.

Inzet capaciteit toezichthouders
Woensdrecht heeft voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma de beschikking over
drie toezichthouders en ingehuurde BOA capaciteit. De toezichthouders hebben in
principe een specialisme (bouw- en sloop, ruimtelijke ordening, openbare orde en
veiligheid, openbare ruimte) maar worden ook tussen de verschillende thema’s ingezet.

2.8 Registratie en borging klachten mogelijke overtredingen
Klachten met betrekking tot mogelijke overtredingen kunnen via de servicelijn worden
ingediend. De Servicelijn registreert de klachten in PerfectView en zet deze vervolgens
door naar het team handhaving. Verzoeken om handhaving worden geregistreerd in
Corsa. Afgehandelde meldingen worden via de Servicelijn in PerfectView geregistreerd.
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3. Beschrijving werkzaamheden per
hoofdcategorie
3.1 Algemeen
In dit hoofdstuk gaan we in op de achterliggende werkzaamheden/ ontwikkelingen per
categorie. De werkzaamheden van het team handhaving zijn ondergebracht in de
volgende categorieën:
- Milieu
- Bouw & Ruimtelijke ordening
- Openbare orde en veiligheid
- Openbare ruimte
- Niet reguliere taken

3.2 Milieu
Voor de uitvoering van de milieutaken door de Omgevingsdienst is een gedetailleerd
werkprogramma opgesteld dat uit drie onderdelen bestaat:
- Werkprogramma I bevat alle VTH1 taken bestaande uit de verplichte landelijke
basistaken.
- Werkprogramma II bevat alle niet-verplichte verzoektaken
- Werkprogramma III bevat alle collectieve taken.
Het toezicht met betrekking tot Milieu moet verplicht door een omgevingsdienst worden
uitgevoerd omdat het om zogenaamde basistaken gaat. Iedere gemeente en iedere
provincie is verplicht om de uitvoering van dit basispakket over te dragen aan een
Regionale Uitvoeringsdienst. Door het opnemen van dit pakket in het werkprogramma
heeft de gemeente aan deze verplichting voldaan.

1

VTH: Vergunningverlening, toezicht en handhaving
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3.3 Bouw en ruimtelijke ordening
Er wordt bij toezicht op bouw onderscheid gemaakt tussen het uitvoeren van toezicht bij
bouwen en slopen.

Toezicht bij bouwen
Het uitgangspunt bij bouwcontroles is, dat preventieve inspecties in ieder geval
plaatsvinden in de volgende gevallen:
- Gevallen waarbij het gaat om bouwwerken met een maatschappelijke functie, waar
regelmatig mensen in verblijven.
- Gevallen waarbij het gaat om bouwwerken waarbij constructieve veiligheid van groot
belang is.
Bij het toezicht op ingrijpende en/of constructief complexe bouwwerken kan overwogen
worden om een externe toezichthouder in te schakelen.
Voor het uitvoeren van toezicht in het kader van illegale bouwactiviteiten kan
onderscheid gemaakt worden tussen:
- Repressief toezicht (naar aanleiding van meldingen en klachten).
- Preventief toezicht (eigen waarnemingen).
Op basis van meldingen en klachten zal altijd een controle plaatsvinden (reactief
toezicht). De vraag of die waarneming dan tot actie zal moeten leiden hangt
vanzelfsprekend af van wat wordt waargenomen. Illegale bouwactiviteiten, die op basis
van eigen waarnemingen worden gesignaleerd zullen tot actie moeten leiden als deze van
de weg af visueel waarneembaar zijn.

Toezicht bij slopen
Sinds 2015 zijn alle bedrijfsmatige controles op de verwijdering van asbest over gegaan
naar de OMWB. De controles bij particulieren voert de gemeente nog zelf uit. De
uitvoering van sloopmeldingen zal actief worden gecontroleerd als bij het slopen asbest
vrijkomt dan wel dreigt vrij te komen. Een tweede categorie betreft het slopen van
bouwwerken, waarbij vanwege de ligging of de omvang van het bouwwerk
veiligheidsaspecten in het geding zijn. Ook dan zal het moment van slopen en het
afvoeren van bouwmaterialen door middel van feitelijke inspecties worden gevolgd. In
alle andere gevallen vindt er, tenzij zich een bijzondere situatie voordoet, alleen een
controle plaats om na te gaan of de sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Aandachtspunten
Buiten het feit, dat de planning van werkzaamheden door meldingen en klachten (in
toenemende mate) onder druk staat moet in dit kader vermeld worden, dat bij het
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uitvoeren van bouwtoezicht relatief veel tijd besteed dient te worden aan controles die
niet direct handhaving gerelateerd zijn.
Bouwcontroles ten behoeve van de BAG-registratie en controles ten behoeve van de OZB
kosten veel tijd en doorkruisen planningen. In het proces heeft de gemeente o.a. een
voortoets ingesteld bij de frontoffice om vragen te kunnen beantwoorden en om een
globale objectieve meting te kunnen uitvoeren.
Het uitvoeren van inspecties op het terrein van ruimtelijke ordening richt zich op illegaal
gebruik van bouwwerken en terreinen. Illegaal gebruik betekent in dit geval een gebruik
dat strijdig is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
In deze categorie richt de aandacht zich vooral op de volgende illegale activiteiten:
- Het uitvoeren van bedrijfsmatige, risicovolle activiteiten in een bouwwerk dat daartoe
niet bestemd is.
- Het creëren van woonruimte in een bouwwerk, dat daartoe niet bestemd is.
- Gronden gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.
- Gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Bij de eerste activiteit gaat het om bedrijfsmatige activiteiten, anders dan aan huis
gebonden activiteiten, in woonwijken en in het landelijke gebied. In het buitengebied
gaat het om bedrijfsmatige activiteiten. Bij de tweede activiteit gaat het bijvoorbeeld om
garages die als woonruimte in gebruik worden genomen of bedrijfsruimten op
bedrijventerreinen die als woning worden ingericht.
Bij het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten speelt het illegale gebruik een rol,
maar zijn aspecten met betrekking tot veiligheid en bewoonbaarheid ook van belang. De
overtreding van het bestemmingsplan is leidend. Structureel vindt afstemming plaats met
de Belastingdienst West-Brabant voor het opleggen van de aanslag voor de
toeristenbelasting.

3.5 Openbare orde en veiligheid
Toezicht en handhaving op dit taakveld is een onderdeel van het integrale
veiligheidsbeleid van Woensdrecht. Dit taakveld wordt gekenmerkt door het grote aantal
–veelal professionele- ketenpartners waarmee wordt samengewerkt op zowel het gebied
van preventie als toezicht en handhaving. Samen met onze partners, burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties is flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Dit zal
waar mogelijk worden geïntensiveerd.

Drugs/hennepkwekerijen
Ten aanzien van de verkoop van drugs geldt een nulbeleid. Het krachtig bestrijden van
hennepkwekerijen is prioriteit; dit is nog steeds een primaire taak van de politie, maar

10

Uitvoeringsprogramma handhaving 2019

gaat in nauwe samenwerking met de gemeentelijke toezichthouders. Ook wordt altijd
overwogen of een situatie aanleiding geeft voor het tijdelijke sluiten van een pand op basis
van de Opiumwet. Op voorhand is moeilijk in te schatten hoeveel inzet hiervoor geraamd
moet worden. Dit hangt af van de mate waarin deze situaties zich in 2019 zullen
voordoen.

Brandveiligheid
Bij het toezicht op de naleving van bouwregelgeving zal dit aspect de vereiste aandacht
krijgen. Het controleren op brandpreventieve voorzieningen is een van de speerpunten en
vindt plaats door de brandweer op basis van het programma ‘Grip op risico’s’. De controles
zullen niet alleen gericht zijn op het constateren van overtredingen van voorschriften en
rapporteren en handhaven daarvan, maar ook op het bevorderen van het
veiligheidsbewustzijn bij gebruikers van bouwwerken en het bevorderen van het
naleefgedrag. De toezichthouder heeft een actieve rol als het gaat om de hercontroles bij
kleine overtredingen.
Met de regionale brandweer Midden- en West-Brabant is een programma gestart voor
toezicht op brandveilig gebruik bij zorggerelateerde instellingen, kinderdagverblijven,
basisscholen en scoutinggebouwen.

Seksinrichtingen/ prostitutie
Omdat de politie zich minder zal richten op de controles van seksinrichtingen en
prostitutiebedrijven zal deze taak meer bij de gemeente komen te liggen. Controles vinden
plaats in samenwerking met de GGD.

3.6 Openbare ruimte
Handhavingstaken met betrekking tot de openbare ruimte hebben structurele aandacht in
Woensdrecht omdat ze het woon- en leefklimaat aantasten. Communicatie en inschatting
van de lokale situatie is van groot belang bij dit taakveld. Voor de grootste ergernissen is
structurele BOA capaciteit beschikbaar.
Samenwerking met onder andere de wijkagenten, dorpsplatforms en buurtpreventieteams
is van belang voor een goede uitvoering van handhavingstaken in de openbare ruimte.
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met het team Wijk- en dorpsbeheer, dat een
belangrijke communicatieve en signalerende rol heeft.

BOA toezicht domein I en II
Dit is belegd in de regionale BOA pool. Zo vindt de inzet van een BOA plaats om het
naleefgedrag van hondenbezitters te bevorderen dan wel in stand te houden. Het blijft
dan ook noodzakelijk om op actieve wijze controles uit te voeren. Daarnaast wordt er
gereageerd op klachten, meldingen en incidenten. Naast de controles op het gebied van
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hondenoverlast controleert de BOA ook APV feiten in de openbare ruimte en de
wegenverkeerswet.

BOA toezicht nieuwe Drank en Horecawet (nDHW)
Op 13 juni 2013 is in een bestuurlijke bijeenkomst over de nDHW de wens uitgesproken
een brede boa-pool op te richten, zodat er in het district de Markiezaten kan worden
samengewerkt bij de aanpak en het beperken van drankgebruik bij jongeren en
gezamenlijk leeftijdscontroles kunnen worden uitgevoerd. Eind 2013 is besloten om deze
boa-pool op te richten met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en
Tholen.

Uitvoering actie “Samen sterk in Brabant”
Het project is een initiatief van de provincie, diverse gemeenten, waterschappen,
regiopolitie, Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Staatsbosbeheer, Vereniging
Natuurmonumenten en het Brabants Landschap om op projectmatige basis door middel
van een samenwerkingsverband misstanden in het buitengebied beter aan te kunnen
pakken. Het gaat daarbij om o.a. overtredingen als afvaldumpingen, illegale lozingen,
ontgrondingen, crossmotoren in natuurgebieden, overtredingen van stookverboden,
houtkap, hennepkwekerijen, illegaal mest uitrijden, houseparty’s, stroperijen en niet
aangelijnde honden.
Doelstelling van dit project is te komen tot een integrale samenwerking die voorziet in:
- Het tegengaan van verloedering van het buitengebied;
- Het bevorderen van het naleefgedrag van wet- en regelgeving;
- Het doelmatiger en doeltreffender maken van handhaving in situaties waarbij thans
sprake is van een handhavingstekort;
- Het bundelen en delen van kennis, informatie en bevoegdheden.

3.7 Niet reguliere taken
Dit zijn taken die met het opstellen van het handhavingsbeleid niet als specifieke
handhavingstaak zijn opgenomen. Het gaat hier om de volgende taken:
- Controles op privaat rechtelijke dossiers (w.o. anterieure overeenkomsten,
revindicatie, aansprakelijkheidstellingen).
- Coördinatie en naleving uitvoeringsprogramma’s (brandweer, GGD, OMWB, BOA
pool).
- Behandelen van meldingen rond sociale kwesties (in 2019 e.v. wordt ook
buurtbemiddeling ingezet).
- Gerichte handhavingsactie. In 2019 zal weer een nader te bepalen integrale
handhavingsactie worden behouden.
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4. Capaciteitsinzet en prioriteiten
In dit hoofdstuk gaan we nader in op prioriteiten per categorie en geven we aan hoe de
beschikbare capaciteit zal worden geprogrammeerd.

4.1 Totstandkoming capaciteitsinzet
Voor het programma 2019 leggen we per handhavingstaak een systematische relatie
tussen de risicofactoren uit het beleid en de inzet op de uitvoering. Daarnaast is ook een
urenindeling op basis van het proces van toezicht (preventief en reactief) voor de
toezichtstrategie uitgewerkt.
Werkwijze

Stap 1: vaststellen totaal beschikbare capaciteit
Per hoofdcategorie bepalen we de beschikbare capaciteit.

Stap 2: bepalen prioriteiten
Jaarlijks worden er handhavingstaken benoemd die prioriteit krijgen.
Bij de bepaling van deze prioriteiten wordt rekening gehouden met de wensen en
voornemens van het gemeentebestuur en de evaluatie van het voorgaande jaar. Daarnaast
zijn landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen van invloed op de bepaling van de
prioriteiten. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de doelstellingen voor toezicht en
handhaving, waarbij handhavingstaken met een verhoogd risico voor veiligheid,
gezondheid een verhoogde prioriteit krijgen.
Voor wat betreft handhavingstaken die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden
wordt prioriteit gegeven aan taken die burgers en bestuur van belang achten voor de
beleving van de leefomgeving. Voor een groot deel worden taken die betrekking hebben
op de kwaliteit van de leefomgeving uitgevoerd door de OMWB op basis van het
werkprogramma.

Stap 3: bepalen van uren voor prioriteiten
Aan handhavingstaken die prioriteit krijgen wordt als eerste capaciteit toegekend.

Stap 4: bepalen van gemiddelde risicofactor en verdeling urgentie hoog en urgentie laag
Vervolgens wordt alles wat > is dan het gemiddelde ingedeeld als urgentie hoog en alles
wat < dan het gemiddelde wordt ingedeeld als urgentie laag. Van de resterende capaciteit
die overblijft, na aftrek van de prioriteiten, wordt 70% ingedeeld voor hoog en 30%
ingedeeld voor laag.
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Stap 5: verdelen capaciteit en noodzakelijke capaciteit
De capaciteit wordt toegekend op basis van de risicofactor. Bekeken wordt of de capaciteit
die wordt toegekend op basis van een risicofactor werkelijk nodig is. De noodzakelijke
capaciteit wordt in veel gevallen beperkt door het aantal gevallen dat zich een situatie
voordoet, bijvoorbeeld een beperkt aantal vergunningen of meldingen.

4.2 Prioriteiten
In het handhavingsbeleid is op basis van een risicoverdeling een score gegeven aan de
diverse handhavingstaken. Bij het bepalen van de prioriteiten voor het
uitvoeringsprogramma 2019 zijn door het bestuur speerpunten benoemd.
4.2.1 Ketentoezicht en samenwerking
De prioriteiten op het gebied van milieu en gezondheid komen tot stand in samenwerking
met onze ketenpartners: de OMWB, GGD, Brandweer en politie.
In de individuele werkprogramma’s worden de prioriteiten (deels op regionaal niveau)
benoemd. De taken die worden uitgevoerd door deze diensten hebben een directe relatie
met de hoofddoelstellingen voor toezicht en handhaving van Woensdrecht: veiligheid,
gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving. Dat betekent dat een professionele
samenwerking als ketenpartner van groot belang is voor Woensdrecht.
De OMWB voert toezicht uit op inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer, Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit. In het belang van
ketentoezicht is afstemming van toezicht essentieel. Vooral in het buitengebied zien we dat
afstemming tussen gemeente, OMWB, Veiligheidsregio en Natuurbeheerders nodig is om
problemen als (drugs)dumpingen, illegaal crossen en stroperij te bestrijden. Dat gebeurt in het
programma Samen sterk in Brabant.
Toezicht op kinderopvang vindt plaats via de GGD. De controlerapporten worden doorgezet
naar de gemeente en de afdeling handhaving. Gezien het grote gezondheid- en
veiligheidsbelang wordt tegen elke overtredingen opgetreden.
Prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van het programma Grip op Risico’s van de
brandweer. Dat betekent dat in 2019 de brandveiligheid bij kinderdagverblijven,
zorginstellingen, basisscholen, scoutinggebouwen en buitenschoolse opvang prioriteit krijgt.
Met onze samenwerkingspartners zal een doelgerichte, integrale toezichtactie gepland worden.
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Asbestverwijdering door particulieren
Vanwege het hoge gezondheidsrisico en de relatieve onbekendheid van de regelgeving
wordt ook in 2019 hier prioriteit aan gegeven. Ook is toestemming van de gemeente nodig
om asbest af te kunnen voeren. Daarom vindt in 100% van de gevallen toezicht plaats op
deze handhavingstaak.

Bouw- en sloop: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid
Prioriteit wordt gegeven aan onderdelen uit bouw- en sloopvergunningen die een
potentieel gevaar vormen voor veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt prioriteit
gegeven aan onderdelen van bouw- en sloopvergunningen die betrekking hebben op de
uitvoering van duurzame maatregelen. Dat wordt gedaan om de Duurzaamheidsvisie en
de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid te ondersteunen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad is het huisvestingsbeleid voor
arbeidsmigranten herzien. In 2018 is prioriteit gegeven aan controles op de
huisvestingsomstandigheden, strijd met het bestemmingsplan en controle op
toeristenbelasting. Hierdoor heeft Woensdrecht een goed beeld van de arbeidsmigranten
in de gemeente en is het zaak om grip te houden. Daarom wordt ook in 2019 hier
prioriteit aan gegeven.
4.2.3 Openbare orde en veiligheid

Evenementenvergunningen
Gezien het grote potentiele risico voor veiligheid en gezondheid wordt 100% van de
vergunningsplichtige evenementen in 2019 gecontroleerd.

Ondermijnende activiteiten (incl. Opiumwet en sluiting panden)
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, tast de veiligheid en leefbaarheid
aan en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt
zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van 'de bovenwereld' aan 'de onderwereld'.
Samen met onze interne en externe partners wordt in 2019 verder werk gemaakt van de
aanpak van ondermijnende activiteiten. Zowel beleidsmatig als uitvoerend zullen in 2019
maatregelen worden genomen om ondermijning verder tegen te gaan. Goede samenwerking in
de gehele keten (zowel intern als extern) is daarbij van belang en daar zal in 2019 prioriteit aan
worden gegeven.
Omdat de aanpak van ondermijnende activiteiten een groot aantal verschillende
handhavingstaken betreft, zal het voorkomen dat in het kader van de aanpak taken uitgevoerd
worden die op zichzelf geen hoge prioriteit hebben.
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Gezien het belang van aanpak van de gehele keten zal bij vermoeden van ondermijnende
activiteiten handhavend worden opgetreden, ongeacht het risico of de prioriteit van een
handhavingstaak. De uitvoering van het Damoclesbeleid op basis van de Opiumwet heeft,
gezien de grote risico’s voor veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat prioriteit in
2019.
4.2.4 Openbare ruimte

Meldingen openbare ruimte en ergernissen
Omdat de beleving van de openbare ruimte voor iedereen anders is, is het voor dit taakveld
niet goed mogelijk om geheel op basis van het risico van een taak de capaciteit toe te wijzen.
Daarom wordt voor een groot deel toezicht gehouden op basis van klachten en meldingen en
wordt er structurele BOA-inzet gepleegd op de grootste ergernissen.
BOA domein I en II toezicht (regionale BOA pool):

Aantasting openbaar groen door voertuigen;

Verkeer: fout parkeren, rijden tegen rijrichting en bestemmingsverkeer vrachtwagens;

Doen natuurlijke behoeften;

Verontreiniging door honden;

Loslopende honden.
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5. Inzet capaciteit
Ten aanzien van de geprogrammeerde werkzaamheden en de prioriteitsstelling is in dit
hoofdstuk per hoofdcategorie de urenverdeling inzichtelijk gemaakt.

5.1 Milieu
De prioriteit ligt op het waarborgen van voldoende toezicht op inrichtingen in het kader
van de Wet milieubeheer, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Activiteitenbesluit en het borgen van de uitvoering van het landelijk basistakenpakket,
zoals opgenomen in de Package deal tussen het Rijk, het IPO en de VNG. Deze
werkzaamheden worden apart geprogrammeerd in een werkprogramma met de OMWB.
De prioritering wordt op inrichtings- of incidentniveau bepaald en is als zodanig niet in
onderstaand overzicht verwerkt.
Milieu
Toezicht grijs
Naleving uitvoeringsprogramma en
afstemming
Toezicht grijs:
Type B2 (meldingsplichtig)
Agrarisch

Bruine wetgeving

Ketentoezicht grijs en bruin

Repressieve handhaving bestuursrechtelijk
inrichtingen B2, C1, C2, D1, D2

Incidentmeldingen

Coördinatie (interne uren, zie hoofdcategorie milieu)
Dit product bevat het uitvoeren van een milieucontrole
op alle relevante milieuaspecten, inclusief een eerste
hercontrole. Er wordt opgeleverd met een
controleverslag en begeleidende brief. Dit al dan niet
onder mandaat. Het beoordelen van een
onderzoeksrapport als gevolg van voorschriften en een
controle valt hier ook onder.
Dit product houdt in het beoordelen van meldingen
BBK en het toezicht op het toepassen van grondstoffen
al dan niet n.a.v. meldingen. Repressieve handhaving
valt hier niet onder.
Dit product bevat het toezicht, al dan niet als gevolg
van de collectieve taak ketentoezicht, waaronder
asbestsloop. Het gaat om toezicht in de gehele keten
van afvalstoffen en grond. Tevens valt hier het
milieutoezicht bij het tot stand brengen van
infrastructurele werken onder.
Dit product is een ondersteuning inzake juridische
procedures rondom toezicht en wordt in nauw overleg
met de opdrachtgever vormgegeven. Bezwaren-,
zienswijzen- en beroepsprocedures vallen hier ook
onder.
Onder dit product valt de feitelijke inzet voor
behandeling van klacht of ongewoon voorval door de
consignatiemedewerker. De intake vindt plaats vanuit
collectieve taken.
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Uitvoeren integrale controles BRZO+
Repressieve handhaving bestuursrechtelijk
BRZO+

Grijs overig (incl BRZO+)
Uitvoeren toezicht grijze wetgeving
horecacontroles etc.

Overige kleursporen
Integrale controles openbare ruimte
Advies en onderzoek ikv Besluit
bodemkwaliteit, Wbb, asbestwetgeving, mbt
(water)bodemsaneringsplannen, RAWbestekken, e.d.
Advies en onderzoek geluid, sanering
verkeerslawaai, zonebeheer industrielawaai

Dit product bevat het uitvoeren van een milieucontrole
op alle relevante milieuaspecten, inclusief een eerste
hercontrole. Er wordt opgeleverd met een
controleverslag en begeleidende brief. Dit al dan niet
onder mandaat. Het beoordelen van een
onderzoeksrapport als gevolg van voorschriften en een
controle valt hier ook onder.
Dit product bevat het uitvoeren van een controle op
relevante milieuaspecten en integrale aspecten. Er
wordt opgeleverd met een controleverslag en
begeleidende brief. Dit al dan niet onder mandaat. Bij
overtredingen wordt nagegaan (hercontrole) of de
overtreding(en) is opgeheven. Verder vallen onder dit
product alle ander preventieve controles en
hercontroles bij inrichtingen. De aanleiding of aard van
de controles kan zijn: vanuit programmatisch toezicht,
ad hoc controles nav klacht, melding, gevelonderzoek,
e.d., opleveringscontroles ikv vergunningverlening,
administratieve controles.
Hieronder valt onder ander de inzet van BOA's en
overige specifieke taken in de openbare ruimte.
Hieronder vallen het adviseren en uitvoeren van
(water)bodemonderzoeken op grond van diverse weten regelgeving en bij de uitvoering van civieltechnische
werken en arbo. Ook aanverwante adviezen in relatie
tot bouwactiviteiten vallen hier onder.
Hieronder valt zowel het uitvoeren van
geluidsonderzoeken als het beoordelen daarvan op
grond van verschillende wetgeving. Ook valt
zonebeheer hier onder. Het uitvoeren van uitgebreide
metingen naar aanleiding van klachten,
handhavingsbesluiten en toezicht valt hier ook onder.
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5.2 Bouw en ruimtelijke ordening
5.2.1 Beschikbare capaciteit
Voor het toezicht op bouw en ruimtelijke ordening zijn 1100 besteedbare uren
beschikbaar voor specialistisch bouw- en slooptoezicht. Voor controles op strijd met het
bestemmingsplan en de afvoer van asbest is daarnaast 200 uur beschikbaar.
De capaciteit voor taken met betrekking tot bouw en ruimtelijke ordening wordt niet op
basis van de risicobeoordeling toegekend. Dat komt omdat de taken ‘bestaande bouw’ en
‘strijd met het bestemmingsplan’ worden uitgevoerd op basis van klachten en meldingen
en de taken waarop preventief wordt gecontroleerd beperkt voor komen. Voor die taken
is minder capaciteit nodig dan op basis van het risico zou worden toegekend.
Alle resterende capaciteit wordt vervolgens ingezet voor toezicht op afwijking van
bouwvergunningen.
5.2.2 Vertaling prioriteiten
Voor het toezicht op bouw en ruimtelijke ordening wordt prioriteit gegeven aan de
volgende handhavingstaken:

Asbestverwijdering door particulieren
Dit wordt vertaald in 100% controles bij de categorie ‘particuliere afvoer asbest’.

Bouw- en sloop: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid
Dit wordt vertaald in de wijze waarop toezicht wordt gehouden op bouwen en slopen in
afwijking van een vergunning. Voor 2019 wordt uitgegaan van 170 bouwaanvragen en
150 sloopmeldingen. Voor sloop geldt dat het ‘bedrijfsmatige asbestdeel’ door de OMWB
wordt uitgevoerd. Woensdrecht controleert op de overige voorschriften in
sloopmeldingen.
Om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk bouwvergunningen gecontroleerd kunnen
worden, wordt tijdens controles slechts gecontroleerd op onderdelen van de vergunning
die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Het grootste deel van
de capaciteit op bouwtoezicht wordt toegekend aan deze taak.

Huisvesting arbeidsmigranten
Dit wordt vertaald in 100% controles bij de categorie ‘bouwwerken in afwijking
bestemmingsplan’, categorie ‘overig’.
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Handhavingstaak
Taak

Specificatie

Sloopvergunning/ sloopmelding
Particuliere afvoer asbest

Risico en
prioritering

Wijze van
toezicht

Inzet capaciteit
(uren)

Risico

Prioriteit

-

5.4

Speerpunt

x

x

-

100

Zonder vergunning/ melding

-

6.7

Hoog

x

x

-

10

Afwijken vergunning/melding

-

4.9

Speerpunt

x

x

-

50

Bouwvergunning
Zonder vergunning

Publieke functie

2.5

Laag

x

x

-

25

Woonfunctie

1.8

Laag

x

x

-

Bedrijfsfunctie

2.2

Laag

x

x

-

Publieke functie

3.6

Speerpunt

x

x

-

Woonfunctie

3.0

Speerpunt

x

x

-

Bedrijfsfunctie

3.1

Speerpunt

x

x

-

Publieke functie

3.0

Laag

x

-

Woonfunctie

3.3

Laag

x

-

Bedrijfsfunctie

2.3

Laag

x

-

Publieke functie

1.5

Laag

x

-

Woonfunctie

2.7

Laag

x

-

Bedrijfsfunctie

2.0

Laag

x

-

Overig

2.8

Speerpunt

x

-

100

Publieke functie

2.5

Laag

x

-

50

Woonfunctie

3.6

Hoog

x

-

Bedrijfsfunctie

3.0

Laag

x

-

Overig

2.8

Laag

x

-

-

8.6

Hoog

x

-

Afwijking van vergunning

Bestaande bouw
In afwijking van bouwbesluit

Bestemmingsplan
Bouwwerken in afwijking BP

Terreinen in afwijking BP

Overig
Aanlegvergunning

Prev Reac. Risico
.

x

x

Werkelijk

900

25

25

10
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5.3 Openbare orde en veiligheid
5.3.1 Beschikbare capaciteit
Voor het toezicht op taken met betrekking tot openbare orde en veiligheid zijn 1390
besteedbare uren beschikbaar. Daarnaast is er 109 beschikbaar aan BOA capaciteit voor
toezicht op de Drank- en horecawet. Voor de uitvoering van taken met betrekking tot
‘markten en kermissen’ is een markt- en kermismeester aangesteld voor 0,2 fte.
5.3.2 Vertaling prioriteiten
Voor het toezicht taken met betrekking tot openbare orde en veiligheid wordt prioriteit
gegeven aan de volgende handhavingstaken:

Grip op Risico’s brandweer
In 2019 worden op basis van het programma Grip op Risico’s van de brandweer 20
inrichtingen gecontroleerd.

Kinderopvang door GGD
Toezicht op kinderopvang vindt plaats via de GGD. De controlerapporten worden doorgezet
naar de gemeente en de afdeling handhaving. Gezien het grote gezondheid- en
veiligheidsbelang wordt tegen elke overtredingen opgetreden.

Evenementenvergunningen
In 2019 worden alle 7 evenementenvergunningen gecontroleerd. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen specifieke brandveiligheidscontroles en controles op andere
bepalingen in evenementenvergunningen.

Ondermijnende activiteiten (incl. Opiumwet en sluiting panden)
Dit vertaalt zich in voldoende beschikbaarheid van uren voor toezicht en handhaving in
samenwerking met veiligheidspartners. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op
toezicht en handhaving op de Opiumwet, artikel 2:80 van de APV, hennepplantages,
drugslabs, dumpingen van drugsafval, mensenhandel en uitbuiting.
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Handhavingstaak

Risico en
prioritering

Specificatie

Risico

Horeca
Commercieel

Exploitatie

5.4

Laag

Drankverstrekking

8.0

Hoog

Sluitingstijden

4.7

Laag

Leeftijdscontroles

3.6

Laag

Exploitatie

8.0

Hoog

Drankverstrekking

11.6

Hoog

Sluitingstijden

12.3

Hoog

Leeftijdscontrole

3.6

Laag

Leeftijdscontrole

3.6

Laag

12.2
9.8
12.8
9.5
6.7

Speerpunt

Speerpunt

x

x

-

30

Meldingsplicht

7.6

Hoog

x

x

67

67

Stookverbod/ontheffing

-

3.3

Laag

x

13

13

Evenementen
Vergunningsplicht

-

5.3

Speerpunt

x

x

-

20

Meldingsplicht

-

9.8

Hoog

x

x

86

86

Overig
Wet op de kansspelen

Speelautomatenhal

8.6

Hoog

x

76

0

Automaten horeca

4.2

Laag

x

17

17

Bingo

5.1

Laag

x

20

10

Kermissen

-

5.3

Laag

Markt/ kermismeester

80

Markten

-

4.4

Laag

Markt/ kermismeester

200

Standplaatsen

-

7.1

Hoog

x

62

20

Winkels

Sluitingstijden

0.7

Laag

x

3

3

Seksinrichtingen

-

5.3

Laag

x

x

21

21

Ondermijning (incl.
Opiumwet en artikel 2:80
APV)
Betogingen openbare
plaatsen
Wet kinderopvang

11.7

Hoog

x

x

-

300

4.4

Laag

x

x

18

18

Detailhandel
Brandveiligheid
Gebruikersvergunning

Publieke functie
Bedrijfsfunctie
Melding gebruikersbesluit Publieke functie
Bedrijfsfunctie
Evenementen
Vergunningsplicht

-

-

Prev.
x

Reac.

Inzet capaciteit
(uren)

Taak

Paracommercieel

Prioriteit

Wijze van
toezicht

x

Risico

Werkelijk

22

22

BOA pool Brabantse Wal

x

x

70

70

BOA pool Brabantse Wal

BOA pool Brabantse Wal
Programma Grip op
risico’s

100

GGD
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5.4 Openbare ruimte
5.4.1 Beschikbare capaciteit
Voor het toezicht op taken met betrekking tot de openbare ruimte zijn 825 besteedbare
uren beschikbaar. Daarnaast is er 900 uur aan BOA capaciteit beschikbaar voor controle
op ergernissen. Het toezicht in de openbare ruimte vindt plaats op basis van klachten en
meldingen en door middel van controlerondes.
5.4.2 Vertaling prioriteiten
Voor het toezicht taken met betrekking tot de openbare wordt prioriteit gegeven aan de
volgende handhavingstaken:

Meldingen openbare ruimte en ergernissen
Omdat de beleving van de openbare ruimte voor iedereen anders is, wordt voor het grootste
deel toezicht gehouden op basis van klachten en meldingen. Dit toezicht wordt onder de
categorie ‘Meldingen openbare ruimte (inclusief burenruzies en afval)’ uitgevoerd en omhelst
alle taken in de openbare ruimte die reactief worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er
structurele BOA-inzet gepleegd op de grootste ergernissen.
BOA domein I en II toezicht (regionale BOA pool):

Aantasting openbaar groen door voertuigen;

Verkeer: fout parkeren, rijden tegen rijrichting en bestemmingsverkeer vrachtwagens;

Doen natuurlijke behoeften;

Verontreiniging door honden;

Loslopende honden.

23

Uitvoeringsprogramma handhaving 2019

Handhavingstaak

Risico en
prioritering
Prioriteit

Prev.

Reac.

Inzet capaciteit
(uren)

Taak

Specificatie

Parkeerexcessen
Parkeren grote voertuigen

-

5.0

Hoog

x

25

25

Parkeren caravans e.d.

-

1.3

Laag

x

6

6

Aantasting groen door voertuig

-

3.3

Laag

Voertuigwrakken

-

3.6

Laag

x

17

17

-

3.7
1.2

Hoog
Laag

x
x

20
6

20
6

-

4.4
7.8

Hoog
Hoog

x

22
22
BOA pool Brabantse Wal

x

26

26

Orde en veiligheid op de weg
Voorwerpen op/aan de weg
Aanleggen/beschadigen/veranderen
weg
Aanleggen/veranderen uitweg
Vrachtverkeer, rijden tegen
rijrichting en fout parkeren

Risico

Wijze van
toezicht

Risico Werkelijk

BOA pool Brabantse Wal

Verkeer in natuurgebieden
5.1
Hoog

Beperken verkeer natuurgebieden

-

Crossterreinen

-

6.1

Hoog

x

31

31

Overlast en baldadigheid
Plakken en kladden

-

3.9

Hoog

x

20

20

Doen natuurlijke behoeften

-

2.8

Laag

Verontreiniging door honden

-

6.7

Hoog

Loslopende honden

-

4.0

Hoog

Houtopstanden
Kapverbod

-

3.9

Hoog

x

20

20

Herplantplicht

-

3.1

Laag

x

15

15

Overig
Illegaal gebruik gemeentegrond

-

3.6

Laag

x

x

17

17

-

-

Speerpunt

x

-

600

-

-

-

Meldingen openbare ruimte
(inclusief burenruzies en afval)
Vuurwerk (afsteekverbod)

BOA pool Brabantse Wal

BOA pool Brabantse Wal
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5.6 Niet reguliere taken
Dit betreft handhavingstaken die niet als zodanig zijn opgenomen als handhavingstaak in
het beleid maar wel inzet vereisen van het team handhaving.
Werkzaamheid
BAG/ belastingen
Administratie
Controles op anterieure overeenkomsten
Naleving programma BOA-pool Brabantse Wal
Naleving uitvoeringsprogramma Brandweer
Naleving uitvoeringsprogramma OMWB
Afstemming en overleg
Handhavingsacties
Meldingen sociale kwesties

Inzet uren
50
200
20
40
20
60
75
150
100

5.7 Juridische handhaving
De juridische handhaving vormt het sluitstuk van alle handhavingstaken. De taak wordt
op verschillende manieren ingevuld. In veel gevallen wordt geprobeerd om door het
toepassen van bemiddeling, voorlichting en overleg de overtreder ertoe te bewegen om
zich te conformeren aan de wettelijke norm. Wanneer dit niet werkt, wordt het
bestuurlijke handhavingstraject ingezet. Dit kan door middel van het opleggen van een
(preventieve) last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Ook kan spoedeisende
bestuursdwang worden toegepast, bijvoorbeeld het wegslepen van een auto(wrak) of het
sluiten van een pand of terrein. Medewerkers van juridische handhaving zorgen ook voor
de afhandeling van bezwaar en beroep bij procedures.
Taak

Onderwerp

Inzet uren

Publiekrechtelijke handhaving De gemeente treedt hier op als bestuursorgaan, op grond 2400 uur
van toegewezen bestuursbevoegdheden.
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