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Besluit:
Het ‘Handhavingsbeleid gemeente Woensdrecht 2019-2022’ vast te stellen.

Inleiding:
Het maken van wetten en regels heeft slechts zin indien deze worden nageleefd. De
overheid heeft daarom een beginselplicht om toezicht te houden op de naleving van weten 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 en de naleving op effectieve wijze te bevorderen. Hoe de gemeente
Woensdrecht dit aanpakt wordt geregeld in het handhavingsbeleid. Het
handhavingsbeleid bevat strategieën en kaders om de naleving van wet- en regelgeving te
bevorderen, waarbij het streven is om de aandacht zo veel mogelijk te richten op
handhavingstaken met een relatief hoog risico.
Gemeenten zijn verplicht een handhavingsbeleid vast te stellen dat voldoet aan de criteria
die in het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan. Het beleid is daarom voor een groot deel
ongewijzigd ten opzicht van het geldende beleid en waar nodig geactualiseerd.
Nieuw zijn:
- de omgevingsanalyse (§ 2.4): in het Besluit staat dat het beleid onder andere

-

-

gebaseerd moet zijn op een analyse van problemen die zich voor kunnen doen met
betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving;
doelstellingen voor handhaving (§ 2.5): het Besluit schrijft voor dat in het beleid
moet staan welke doelstelling worden nagestreefd bij de uitvoering van
handhaving;
een gedetailleerdere sanctie strategie (§ 4.5): op provinciale schaal is door
gemeenten afgesproken dat zij streven naar eenzelfde handelswijze bij het
optreden tegen overtredingen. Deze afspraken zijn vertaald in een provinciale

-

sanctiestrategie en zijn een specificering van de strategie die Woensdrecht al
hanteerde;
informatiebeheer (§ 5.6): in het Besluit is opgenomen dat moet blijken dat zorg
wordt gedragen voor registratie van gegevens met betrekking tot het aantal
ontvangen klacht over mogelijke overtredingen. De paragraaf is op dat punt
uitgebreid.

Doelstelling en effect:
Het handhavingsbeleid dient de volgende doelen:






een strategisch kader stellen voor de instandhouding en verbetering van
naleefgedrag van wet- en regelgeving;
kaders stellen voor een professionele uitvoering van toezicht en handhaving op de
naleving van wet- en regelgeving
inzicht geven in wat handhaving inhoudt, waarom er wordt gehandhaafd en welke
taken en wensen de gemeente Woensdrecht heeft.

In het beleid zelf wordt ingegaan op de doelen die Woensdrecht nastreeft bij de
uitvoering van toezicht en handhaving.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
Het handhavingsbeleid bevat een naleefstrategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie,
gedoogstrategie, communicatiestrategie en een afstemmingsstrategie. Deze strategieën zijn
er op gericht om het naleefgedrag van wet- en regelgeving te verbeteren. Het beleid geeft
inzicht in welke instrumenten en bevoegdheden de gemeente Woensdrecht kan inzetten
bij de uitvoering van handhaving.
In het Besluit omgevingsrecht zijn kwaliteitscriteria opgenomen waaraan de gemeente
Woensdrecht moet voldoen bij de uitvoering van toezicht en handhaving. Voor zover
deze criteria betrekking hebben op strategie en kaderstelling zijn deze verwerkt in het
handhavingsbeleid. Voor zover ze betrekking hebben op de uitvoering zijn ze verwerkt in
het handhavingsprogramma.
Procedure/planning:
Het handhavingsbeleid is kaderstellend van aard. Jaarlijks wordt het beleid vertaald in een
uitvoeringsprogramma en dit programma wordt jaarlijks geëvalueerd in een
handhavingsrapportage.
Kosten, baten en dekking:
Het voorliggende voorstel heeft geen directe gevolgen voor de inzet van financiële
middelen. De actualisatie van het handhavingsbeleid vereist geen extra middelen en het
uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld binnen de financiële kaders van de
begroting.

Communicatie:
Uw besluit zal op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. Het beleid zal daarnaast ter
kennisname aan de provincie worden gezonden.
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