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Aan de leden van de raad,
Op 2 februari 2010 heeft u de Nota Integraal Handhavingsbeleid Gemeente Zwijndrecht
vastgesteld. Hierin is – onder meer – opgenomen dat elk jaar per handhavingsdomein een
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.
Ook is het een wettelijke verplichting om het handhavingsbeleid jaarlijks uit te werken in een
uitvoeringsprogramma. Volgens artikel 7.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht dient in het
uitvoeringsprogramma aangegeven te worden welke van de voorgenomen activiteiten het
bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Hierbij moet rekening gehouden worden met de
in het handhavingsbeleid vastgestelde doelen en prioriteiten.
Onderhavig uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de wet- en regelgeving ten aanzien
van de handhaving op bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, illegaal gebruik,
vernieling openbare ruimte, drank en horeca, winkeltijdenwet en kinderopvang en is
opgesteld voor de bestuursrechtelijke handhaving. Met het uitvoeringsprogramma dat voor u
ligt willen wij bereiken dat de uitvoering van de handhaving in Zwijndrecht consequent,
planmatig en transparant wordt uitgevoerd.
Op grond van artikel 7.7 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht moeten burgemeester en
wethouders jaarlijks een verslag aanbieden aan de raad over de werkzaamheden die in het
kader van handhaving in het voorgaande kalenderjaar zijn verricht. Dit betreft de handhaving
op het gebied van de ruimtelijke ordening. Gezien het voorgaande bieden wij u bijgaand het
jaarverslag handhaving RO over het jaar 2019 ter kennisname aan.
In het 'Jaarverslag handhaving RO 2019' en het 'Uitvoeringsprogramma handhaving RO
2020' wordt u nader geïnformeerd over de wijze waarop de handhaving gecontinueerd zal
worden.
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Handhaving buitengebied
Op 28 mei 2019 en 8 oktober 2019 hebben wij u - vertrouwelijk - geconsulteerd over twee
voorstellen met betrekking tot de handhaving in het buitengebied. Aanleiding was de
evaluatie van het huidige handhavingsbeleid waar ideeën uit naar voren zijn gekomen om
de handhaving op effectievere wijze voort te zetten. Het betrof de volgende voorstellen:
1. Afschaffing van het 'gedoogbeleid';
2. Flexibiliseren van de handhavingsprioriteiten.
Tijdens de twee consultatieavonden heeft de u kenbaar gemaakt dat het 'gedoogbeleid' in
stand blijft. Daarnaast heeft u gevraagd om het voorstel met betrekking tot het flexibiliseren
van de handhavingsprioriteiten nader uit te werken.
Op 10 februari 2020 heeft het college ingestemd u te consulteren over het flexibiliseren van
de handhavingsprioriteiten in het buitengebied (2020-15954). De consultatienota met als
bijlage het beleidskader 'Flexibilisering handhavingsprioriteiten Buitengebied' (hierna:
flexibiliseringsplan) en een informatieavond op 17 maart 2020 zouden uitvoering geven aan
uw wens. Echter, door de coronacrisis heeft de informatieavond geen doorgang kunnen
vinden en hebben wij u - nog - niet kunnen consulteren over het flexibiliseringsplan.
In de consulatie nota (2018-15307) is opgenomen dat we de vaststelling van het
uitvoeringsprogramma en het aanbieden van het jaarverslag aanhouden tot het moment dat
wij de standpunten van u hebben vernomen over het flexibiliseringsvoorstel.
Om het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag niet nog langer aan te houden, waardoor
er mogelijk niet kan worden voldaan aan de eisen gesteld rondom het interbestuurlijk
toezicht van de provincie, is besloten om deze alsnog vast te stellen. Dit is inclusief
vaststelling van het flexibiliseringsplan, zonder dat wij u hierover vooraf geconsulteerd
hebben.
Wij willen toch graag nog uw mening horen over het flexibiliseringsplan en gehoor geven
aan uw verzoek. Daarom komen wij na de zomer alsnog een toelichting geven op het
flexibiliseringsplan.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

