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Aan de Raad, 
Inleiding 
Op 28 maart 2017 hebben wij het Handhavingbeleidsplan 2017-2020, het bijbehorende 
Uitvoeringsprogramma 2017 en het Jaarverslag Handhaving 2016 vastgesteld. Middels deze 
raadsmededeling stellen wij uw raad in kennis van dit besluit. De vastgestelde stukken bieden wij hierbij 
ter kennisname aan. 

Handhavingbeleidsplan 2017-2020 
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met 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 liep in 2016 
af en om deze reden dient nieuw handhavingsbeleid te worden vastgesteld. Het college is bevoegd tot 
vaststelling van het handhavingsbeleid. 

Naast het omgevingsrecht heeft het handhavingsbeleid ook betrekking op wet- en regelgeving ten 
aanzien van de leefbaarheid zoals de Algemene Plaatselijke Verordening en ten aanzien van een aantal 
bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet en de Opiumwet. Daarnaast is het wenselijk gebleken 
om 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 
zijn de handhavingstaken onderverdeeld in vier handhavingsvelden: 

1. Wabo: omgevingsrecht (milieu, bouwen, slopen incl. asbest en gebruik) 
2. leefbaarheid (kleine ergernissen en overlast) 
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. 
In hoofdstuk 1 treft u de inleiding, de aanleiding, de reikwijdte en de leeswijzer aan. 
Hoofdstuk 2 betreft een algemeen hoofdstuk, waarin een beschrijving is gegeven 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. 
In hoofdstuk 3 komen de instrumenten en middelen aan de orde. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen bestuursrechtelijke-, strafrechtelijke- en privaatrechtelijke handhaving. Tevens is uitgelegd wat 
toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren zijn. 



In hoofdstuk 4 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. 
In hoofdstuk 5 komt de probleemanalyse, ook wel risicoanalyse genoemd, aan bod. Op basis van de 
uitgevoerde risicoanalyse zijn de prioriteiten tot stand komen, die in hoofdstuk 6 Prioriteitenstelling zijn 
beschreven. Die prioriteiten zijn van belang voor de mate van toezicht dat op een specifiek 
handhavingsonderwerp wordt uitgevoerd. 
Daarna komt in hoofdstuk 7 de volledige nalevingstrategie aan bod. De nalevingstrategie is daarbij 
onderverdeeld in de preventiestrategie, de toezichtstrategie, de sanctiestrategie en de gedoogstrategie. 
Het beleidsplan wordt in hoofdstuk 8 afgesloten met een beschrijving van de uitvoeringsorganisatie en 
monitoring. 

Om enerzijds de gestelde doelen te bereiken die in het handhavingbeleidsplan zijn opgenomen en 
anderzijds te voorkomen dat de provincie Noord-Brabant ingrijpt indien wij de handhavingstaken niet naar 
behoren uitvoeren, hebben wij besloten om de capaciteit van de toezichthouders Wabo en Handhaving 
tijdelijk uit te breiden en het budget voor de werkzaamheden van de OMWB te verhogen. In de 
perspectiefnota 2017 zal uw raad voorgesteld worden om hiervoor eenmalig budgetten beschikbaar te 
stellen ten laste van de algemene reserve. 

Terugkoppeling met de raad op 16 januari j l . 
De raad is bij de totstandkoming van het beleidsplan betrokken door de mogelijkheid te bieden de 
risicoanalyse in te vullen. De resultaten hiervan zijn teruggekoppeld in een integrale themasessie over 
veiligheid en handhaving. Uit de terugkoppeling met de raad kwam naar voren dat de door de raad 
gekozen prioriteiten meer vanuit de burgers zijn benaderd en daardoor afwijken van het totaal. Zo hebben 
overlast van geluid, vuurwerk en gebruik/handel drugs in de openbare ruimte de hoogste prioriteit bij de 
raadsleden, terwijl deze prioriteiten in totaal bezien slechts gemiddeld tot laag scoren. Daarnaast vroeg 
de raad aandacht om de prioriteiten uit het handhavingbeleidsplan 2012-2016 en die nu veel lager 
scoren, zoals hondenpoep en zwerfaval, niet te laten versloffen. Met het uitbreiden van de 
toezichtcapaciteit kan er aan de wens van de raad voldaan worden om ook hun hoogste prioriteiten de 
aandacht te geven die het verdient en de klachten van burgers en bedrijven adequaat af te handelen. 

Uitvoeringsprogramma 2017 
In het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 is gemotiveerd aangegeven welke doelen en prioriteiten het 
college zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren. In het 
uitvoeringsprogramma staan deze activiteiten beschreven. De doorlooptijd van dit uitvoeringsprogramma 
is tot 1 februari 2018, aangezien voor die datum het uitvoeringsprogramma 2018 moet zijn vastgesteld. In 
het uitvoeringsprogramma is al rekening gehouden met de (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit van de 
toezichthouder Wabo en de toezichthouder Handhaving. 

Jaarverslag integrale handhaving 2016 
De Wet ruimtelijke ordening (artikel 10.1 lid 2) bevat de verplichting voor Burgemeester en wethouders 
om jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad van de wijze waarop in het voorgaande jaar uitvoering 
is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, 
alsmede van het door hen gevoerde beleid bij de uitvoering hiervan. 
Ook in het jaarverslag 2016 is aangegeven dat bepaalde activiteiten niet uitgevoerd konden worden, 
vanwege capaciteitsgebrek. Middels het vaststellen van het nieuwe Handhavingbeleidsplan, het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017 en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen, kan de 
handhaving naar een adequaat niveau gebracht worden. 

Risico's 
Met het tijdig vaststellen van het handhavingbeleidsplan 2017-2020, het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma 2017 en het jaarverslag 2016 voldoen wij aan de wettelijke plicht. Tevens draagt 
het handhavingbeleidsplan bij aan een eenduidig, efficiënt en transparant optreden. 
Met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen kan het toezicht op een adequaat niveau 
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uitgevoerd worden, waardoor wij voldoen aan de wettelijke plicht om een adequate en behoorlijke 
uitvoering te waarborgen. Hiermee voorkomen we een aantal risico's, zoals het risico dat de provincie 
Noord-Brabant als interbestuurlijk toezichthouder in kan grijpen als de handhaving niet op een adequaat 
niveau wordt uitgevoerd, het niet realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten en het kan het 
imago van de gemeente raken. Ook kunnen er veiligheidsproblemen ontstaan als wij niet voldoende 
toezicht kunnen houden of zaken niet voldoende kunnen handhaven. De kwaliteit van de uitvoering kan 
eveneens onder druk komen te staan. Tenslotte kan er een financieel risico ontstaan wanneer niet 
adequaat gereageerd wordt op verzoeken tot handhaving of wanneer de toezichthoudende taak 
onvoldoende uitgeoefend wordt. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

Jongh, RA en Belt, MBA 
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