
VOORLEGGER HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA (HUP) 
Het primaire doel van handhaving is het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving 

 

 

Gemeente Steenbergen   Kenmerk: BM1700417 Jaar 2017 

 

Beschikbare capaciteit ten behoeve van toezicht en handhaving in betreffende gemeente 

Boa’s: 1 fte boa domein I en II (+ 0,2 fte boa inhuur Drank- en Horecawet) 
0,5 fte inhuur boa’s Parkeerbeheer Bergen op Zoom voor controle blauwe zone 

Toezichthouders (anders dan boa): 0,5 fte toezichthouder Bouwen (+ 0,5 fte uitbreiding) en 0,5 fte toezichthouder Handhaving (+ 
0,5 fte uitbreiding) 

Juristen: 1,55 fte 

 

Onderwerpen met hoge prioriteit in handhavingsbeleid  

Bouwen/slopen/gebruik met 
gevaar voor veiligheid of 
gezondheid 
 

Slopen asbest Afval drugs chemisch en 
hennepgerelateerd 

Afval asbest en afval illegaal 
dumpen in buitengebied 

Milieu: inrichting 
activiteitenbesluit type C IPPC 
 

Milieu: inrichting BRZO+ Brandveilig gebruik BRZO+ Omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik 
kwetsbare groepen 

 

Belangrijkste uitvoeringsactiviteiten voor betreffend jaar Voorgenomen aantal en/of activiteit 

Milieu  

 Toezicht groene wetgeving 
 Toezicht grijs Wabo milieucontroles 

 
 Toezicht grijs Wabo milieucontroles BRZO+ bedrijven 
 Toezicht grijs horecacontroles (geluid, klachten, ad-hoc) 
 Toezicht asbestsloop 
 Toezicht bruin Besluit bodemkwaliteit 
 Repressieve handhaving (handhavingstrajecten) 
 Incidentmeldingen (behandeling klachten/meldingen en ongewone voorvallen) 

€ 7.500 
162 controles (onder voorbehoud 
goedkeuring Raad) 
2 controles 
€ 10.000 
€ 20.000 
€ 25.000 
€ 20.000 
€ 15.000 

Bouwen en slopen  

 Constructieve veiligheid 
 Bouwen/verbouwen zonder vergunning 
 Slopen/asbest 
 Toezicht bouwfase omgevingsvergunning 
 Overige omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen en sloopmeldingen 

25 controles 
40 controles 
23 controles 
250 controles 
31, 100 en 79 controles (excl. 
Hercontroles) 

Gebruik (incl. ruimtelijke ordening)  

 Gebruik in strijd met bestemmingsplan totaal 
 Onrechtmatige bewoning/huisvesting arbeidsmigranten (specifiek) 
 Brandveilig gebruik panden zorginstellingen 
 Brandveiligheid cafés en winkels 

50 controles 
180 controles 
66 controles 
15 controles 

Openbare orde en veiligheid  

 Afval 
 Aanplakken/kladden/graffiti/reclameborden 
 Evenementencontroles 
 Overlast honden/overige dieren 
 Parkeren caravans/aanhangwagens/fietsen 
 Controle parkeren in blauwe zone centrum Steenbergen 
 Overlast drugs/jeugd/dak- en thuislozen/woonoverlast/overige overlast 
 Overlast in of schade aan natuur 
 Vuurwerk 
 Drugshandel en hennepkweek 
 Horecacontroles 

900 controles 
3 controles 
50 controles 
30 controles 
60 controles 
0,5 fte inhuur (+/- 700 uur) 
3 meldingen/3 hotspots 
30 controles   
dagelijks 2 wk voor Oud en nieuw 
5 waarschuwingen of sluitingen 13b 
56 controles 

Overige onderwerpen  

 Basisregistratie Personen (BRP) 
 Toezicht Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

10 uur  
14 controles en 3 handhavingszaken 

 

Opmerkingen (naar eigen inzicht te gebruiken voor toelichting) 

Opmerking prioriteiten: Er wordt ingezet op een effectieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarbij alle 
preventieve en repressieve mogelijkheden die de gemeente heeft zullen worden ingezet. Dit heeft o.a. betrekking op het tegengaan 
van drugshandel, mensenhandel, OMG’s, heling en de inzet van BIBOB. Naast de genoemde hoogste prioriteiten uit het 
handhavingsbeleid is in afzonderlijk beleid hoge prioriteit toegekend voor handhaving van een aantal specifieke overtredingen van de 
Drank- en Horecawet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 


