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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

Op grond van artikel 5.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in 
samenhang met artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient elke gemeente 
handhavingsbeleid vast te stellen, waarin onder meer gemotiveerd wordt aangegeven welke 
doelen en prioriteiten deze zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten deze daartoe 
zal uitvoeren. Het huidige handhavingbeleidsplan 2012-2016 loopt in 2016 af. Om deze 
reden dient nieuw handhavingsbeleid te worden vastgesteld, dat in de beleidsagenda onder 
punt BV nieuw 9 is opgenomen. Daarnaast is in de beleidsagenda (BDV1b) opgenomen dat 
regionale samenwerking met in eerste instantie de Brabantse Wal gemeenten, in eerste 
aanleg op het gebied van o.a. VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
onderzocht gaat worden. In dit kader wordt het handhavingsbeleid van de overige Brabantse 
Wal gemeenten betrokken bij het vaststellen van het nieuwe handhavingbeleidsplan. 
 
Het handhavingsbeleid betreft uitvoeringsbeleid. Op grond van de Wabo is het college van 
burgemeester en wethouders bevoegd tot vaststelling van het handhavingsbeleid. Het 
vastgestelde beleid wordt vervolgens ter kennisname verzonden aan de gemeenteraad en 
aan de provincie. Vooruitlopend op de vaststelling van het beleid door het college van 
burgemeester en wethouders zal de raad tussentijds worden geïnformeerd over de kaders 
van het nieuwe handhavingsbeleid. 
 
 
1.2 Opdrachtformulering 

In dit plan van aanpak staat globaal omschreven welke activiteiten dienen te worden 
uitgevoerd om te komen tot een nieuw handhavingsbeleidsplan voor de jaren 2016 – 2020. 
 
 
1.3 Resultaat 

Het op te leveren beleidsplan omvat het handhavingsbeleid als bedoeld in artikel 7.2 van het 
Bor in samenhang met artikel 5.3 van de Wabo. Het heeft daarbij betrekking op de in artikel 
5.1 van de Wabo genoemde wetten, voor zover de gemeente daarvoor het bevoegd gezag is 
en dit bij of krachtens deze wetten is bepaald1. Concreet gaat het om toezicht en handhaving 
van regelgeving op het gebied van bouwen, slopen, gebruik en milieu, het zogenaamde 
omgevingsrecht.  
 
Naast het omgevingsrecht heeft het handhavingsbeleid ook betrekking op wet- en 
regelgeving ten aanzien van de leefbaarheid zoals de Algemene Plaatselijke Verordening en 
de Afvalstoffenverordening en ten aanzien van een aantal bijzondere wetten, zoals de 
Drank- en Horecawet en de Opiumwet. 
 
Daarnaast zal onderzocht worden of het wenselijk is het handhavingsbeleid nog integraler op 
te stellen, zodat het ook de Participatiewet, de Wet basisregistratie personen (BRP, 
voorheen GBA), de Leerplichtwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning omvat. Omdat 
de scoop van dit handhavingsbeleid veel breder is dan dat van de afgelopen jaren is sprake 
van handhavingstaken binnen verschillende beleidsterreinen. Om deze reden zullen de 
handhavingstaken dan onderverdeeld worden in vier handhavingsvelden:  
 
1. Wabo: omgevingsrecht (milieu, bouwen, slopen incl. asbest en gebruik)  

2. leefbaarheid (kleine ergernissen en overlast)  
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3. bijzondere onderwerpen (aanpak ondermijnende criminaliteit, Horeca en Kinderopvang)  

4. sociaal-maatschappelijke voorzieningen en BRP (Participatiewet, BRP, Leerplicht en 
WMO)  
 
In het handhavingbeleidsplan komen een aantal algemene, maar belangrijke onderwerpen 
aan bod. Er zal een beschrijving gegeven worden van de handhavingsbeleidscyclus, de 
visie, de samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten en Tholen, nieuwe 
ontwikkelingen, de beginselplicht tot handhaven, overige uitgangspunten en de afstemming 
van beleid.  
Vervolgens komen de instrumenten en middelen aan de orde. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen bestuursrechtelijke-, strafrechtelijke- en privaatrechtelijke handhaving. 
Tevens zal uitgelegd worden wat toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren 
zijn.  
Ook worden de doelen beschreven die het college zichzelf voor de komende vier jaar stelt en 
de activiteiten die worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken.  
Vervolgens komt de risicoanalyse en de prioriteitstelling aan bod. Op basis van de uit te 
voeren risicoanalyse zullen de prioriteiten tot stand komen. Die prioriteiten zijn van belang 
voor de mate van toezicht dat op een specifiek handhavingsonderwerp wordt uitgevoerd. 
Daarna komt de volledige nalevingstrategie aan bod. De nalevingstrategie is daarbij 
onderverdeeld in de preventiestrategie, de toezichtstrategie, de sanctiestrategie en de 
gedoogstrategie. Het beleidsplan wordt afgesloten met een beschrijving van de 
uitvoeringsorganisatie en monitoring.  
 
 
1 Woningwet, Monumentenwet 1988, Wet op de ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet 
geluidhinder, Wet in zake de luchtverontreiniging, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Flora- en Fauna wet en 
Natuurbeschermingswet 1998.   

 
 
1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

De mate van integraliteit van het beleidsplan hangt af van de gekozen beleidsvelden waarop 
het beleidsplan betrekking heeft. Zoals eerder aangegeven is deze keuze nog niet gemaakt 
en zal de wenselijkheid nog onderzocht moeten worden.  
 
Er zijn geen financiële middelen nodig om het beleidsplan op te stellen, omdat het plan in 
eigen beheer wordt opgesteld. Wel zijn er uren benodigd van de diverse medewerkers die 
betrokken zullen worden bij het opstellen van het beleidsplan.  
  
 
1.5 Risico’s  

Verandering van wetgeving en diverse ontwikkelingen op het gebied van samenwerking 
kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke beleidsplan. De doelen die het college zich zal 
stellen en de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken, zijn 
afhankelijk van het budget dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld. 
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2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Intern 
Per handhavingsveld worden de medewerkers van de volgende afdelingen betrokken bij het 
opstellen van het beleidsplan: 

1. Wabo: omgevingsrecht (milieu, bouwen, slopen incl. asbest en gebruik) 

Afdeling Publiekzaken, Beheer en Beleid 

2. leefbaarheid (kleine ergernissen en overlast) 

Beleid en Beheer  

3. bijzondere onderwerpen (aanpak ondermijnende criminaliteit, Horeca en 
Kinderopvang)  

Staf, Publiekzaken en Beleid 

4. sociaal-maatschappelijke voorzieningen en BRP (Participatiewet, BRP, Leerplicht en 
WMO) 
Publiekzaken en Beleid  

 
Voor de geraamde uren per medewerker wordt verwezen naar Bijlage A, het 
projectformulier. Hierbij wordt opgemerkt dat in het projectformulier geen rekening is 
gehouden met de benodigde uren van medewerkers voor de onderdelen Kinderopvang, 
sociaal-maatschappelijke voorzieningen en BRP (Participatiewet, BRP, Leerplicht en WMO), 
omdat nog onderzocht moet worden of het wenselijk is dat deze onderdelen eveneens 
meegenomen worden in het handhavingsbeleid.  
 
Bij het uitvoeren van de risicoanalyse zullen de collegeleden en de raadsleden betrokken 
worden. De raadsleden zullen in een workshop, gepland in september 2016, de risicoanalyse 
invullen. 
 
Extern 
Brandweer, Politie, OMWB, Brabantse Wal gemeenten. 
 
2.2 Participatie 
 
Voor het opstellen van het handhavingsbeleid is de inbreng van betrokkenen van groot 
belang. Er zal in belangrijke mate ruimte worden geboden voor de inbreng van betrokkenen. 
 
2.3 Het stappenplan. 
 
Plan van aanpak 
 Wat Doel Wie Wanneer 
1 Vaststelling plan van aanpak Bestuurlijk draagvlak voor 

aanpak 
College Maart 2016 

 

 
2 

Voorbereiding Inzichtelijk krijgen 
omvang 
handhavingsvelden 

Projectleider 1
e
 kwartaal 

2016 

 
3 

Onderzoek Uitvoeren risicoanalyse 
en verwerken resultaten 

Projectleider in 
overleg met 
Betrokkenen 

2
e
 en 3

e
 

kwartaal 2016 

 
4 

Realisatie Vaststellen beleidsplan College 4
e
 kwartaal 

2016 

 
5 

Opstellen uitvoeringsprogramma Concrete actiepunten die 
jaarlijks worden 
vastgesteld voor het 
volgende jaar 

College December 
2016 
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6 

Uitvoering programma  Uitvoeren actiepunten Taakveld 
Handhaving en  
Vergunningen 

2017 

 
7 

Evaluatie beleid in jaarverslag 
handhaving over 2016 

Verslag van uitgevoerde 
actiepunten over 
afgelopen jaar en 
eventueel bijstelling 
beleid 

College 1
e
 kwartaal 

2017 
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BESCHRIJVING PROJECT/INVESTERING                                                                                
Naam 
project/investering 

Handhavingbeleidsplan 2016-2020 

Verantwoordelijke afd. Beleid 

 

Wat gaan we doen (tekst perspectiefnota/begroting) 

Opstellen van een integraal Handhavingbeleidsplan voor de periode 2016 – 2020. Het 
huidige beleidsplan loopt af in 2016.  
 Met dit beleidsplan voldoen wij aan de wettelijke criteria uit het Besluit omgevingsrecht en 
geven wij invulling aan het programmatisch handhaven waarbij de belangrijkste en meest 
risicovolle zaken als eerste kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand van een risicoanalyse 
zal een prioritering en een capaciteitsraming voor handhavingstaken worden opgesteld. Dit 
zorgt voor een transparante en onderbouwde verdeling van handhavingstaken met een 
duidelijke personele capaciteitsraming. 
. 
 

 

Wat mag het kosten 

Geld 

Benoeming activiteit(en) met evt omschrijving en daarbij behorend(e) bedrag(en), bijv inhuur, 
software, grondverkoop, huur, ed. 
 
 

Budgetraming 
Omschrijving                          Geschat budget (excl. BTW) 
 2016 2017 2018 2019 
Lasten     
     
Baten     
     
 
 
 
 
 
 

 
 

Relatie met doelstelling 

In het raadsprogramma is opgenomen dat we het volgende willen bereiken: 
 
Veiligheid 

 In de gemeente Steenbergen is het veilig en voelt iedereen zich veilig;  
 Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. 
 
Een actueel Handhavingbeleidsplan draagt hieraan bij. Daarnaast heeft het 
Handhavingbeleidsplan tot doel om in beeld te brengen wat de minimale capaciteit zou 
moeten zijn om op een adequate wijze te kunnen handhaven. Hiertoe dienen prioriteiten te 
worden gesteld in relatie tot de beschikbare capaciteit. Anderzijds dient bepaald te worden 
op welke wijze er wordt gehandhaafd.   
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Capaciteitsraming 
 

Personele capaciteit (raming uren invullen, evt. rijen zelf toevoegen;Indien pagina vol:nieuwe 
tabel op nieuwe pagina)  
Jaar Afdeling Medewerker Taak  uren 
2016 Beleid C. Franken Opstellen 

Handhavingbeleidsplan/projectl
eiding 

500 

 Beleid S. Langenberg Afstemming Economische Visie 10 
 Beleid M. Timmermans Afstemming milieubeleid 10 
 Beleid M. de Jong Inbreng vanuit RO 20 
 Beleid H. Mailoa Inbreng vanuit RO 20 
 Beleid P. Kop Inbreng vanuit Erfgoed 

(monumenten) 
20 

 Beleid T. Heerkens (Boa) Inbreng Apv gerelateerde zaken 20 
 Beleid F. Jansen Inbreng Groen 20 
 Beleid/Publie

kzaken 
R. Braat Inbreng handhaving 

RO/toezicht Wabo 
20 

 Publiekszake
n 

A. Ferket Inbreng Horeca/apv/bijzondere 
wetten/Milieu 

20 

 Publiekzaken N. Franken Inbreng Apv/bijzondere wetten 10 
 Publiekzaken B. van Strien Inbreng Wabo 20 
 Publiekzaken J. Huizing Inbreng Wabo 20 
 Publiekzaken A. Bedaf Inbreng Wabo 20 
 Publiekzaken L. Koenraadt Inbreng Wabo 20 
 publiekzaken S. Kaland/S. 

Hoogeveen 
Communicatie 10 

 Staf J. Peijs Inbreng Veiligheid en openbare 
orde 

20 

 Staf J. van de Hof Inbreng Veiligheid en openbare 
orde 

20 

 Staf B. Jansen Juridische controle 20 
 Brandweer R. van de Kieboom Inbreng vanuit brandveiligheid 20 
 Beheer C. Free Afvalstoffen 20 
 Beheer G. Mathijssen Inbreng openbare ruimte 20 
     
2017     
     
2018     
     
2019     

 

 

Planning 
Dit betreft de doorlooptijd van het project 

Activiteit 
2016 2017 2018 2019 

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw    

Plan van aanpak X       

Inventarisatie  X X     

Besluitvorming    X    
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