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Aan de Raad,
1. Inleiding
Op grond van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht werkt het bestuursorgaan het handhavingsbeleid 
jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen 
activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het college rekening met de in 
het handhavingbeleidsplan 2017-2020 gestelde doelen en prioriteiten. Het college stemt het 
uitvoeringsprogramma af met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving. Hiertoe is het uitvoeringsprogramma op 22 januari jl. besproken in de 
basisteamdriehoek. Het college maakt het uitvoeringsprogramma middels deze raadsmededeling bekend 
aan de gemeenteraad.

2. Overwegingen
Dit is het eerste uitvoeringsprogramma op basis van het integrale Handhavingbeleidsplan 2017-2020. 
Daarnaast is vanuit de basisteamdriehoek meerdere malen de wens uitgesproken om als Brabantse 
Walgemeenten een zelfde format te hanteren voor het uitvoeringsprogramma en het evaluatieverslag. Het 
voorliggende uitvoeringsplan voldoet hier aan.

Om het onderscheid tussen toezicht en handhaving duidelijk te maken, wordt nu gesproken van een 
Uitvoeringsplan toezicht en handhaving 2018. De meeste activiteiten die in dit uitvoeringsplan zijn 
opgenomen, betreffen namelijk toezichtactiviteiten. Deze toezichtactiviteiten worden uitgevoerd binnen 
het team Vergunningverlening en binnen het team Handhaving. Pas wanneer toezicht niet leidt tot het 
opheffen van geconstateerde overtredingen, gaat toezicht over in handhaving. De handhavingsjuristen 
zetten dan middelen in om de overtreding te beëindigen, zoals het opleggen van een dwangsom, het 
toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete. Om de 
taakverantwoordelijkheid en onderlinge taakverbinding helder te hebben, zijn werkafspraken tussen 
toezicht en handhaving gemaakt en als bijlage II opgenomen in het uitvoeringsplan 2018. Tevens is per 
activiteit de verantwoordelijk portefeuillehouder toegevoegd. Hiermee zijn de toezicht en 
handhavingactiviteiten ook bestuurlijk ingebed. Ook zijn er werkprocessen opgesteld voor zowel toezicht 
als handhaving, om duidelijk te maken welke activiteiten bij welk proces horen.

Dit onderscheid leidt ook tot een andere werkwijze met betrekking tot het opstellen van het 
uitvoeringsplan. Waar voorheen de beleidsmedewerker Handhaving het uitvoeringsprogramma opstelde, 
is nu het programma integraal opgesteld samen met team Vergunningen. Beide hebben een rol om het 
toezicht te ramen en te monitoren. Dezelfde aanpak wordt gehanteerd om het jaarverslag Toezicht en



Handhaving op te stellen. In nauw overleg met de omgevingsregisseur van het team Vergunningen zullen 
de handhavingdocumenten de komende járen worden voorbereid.

3. Middelen
Na vaststelling van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 heeft de raad met behulp van de 
perspectiefnota 2018-2020 tot en met 2019 extra middelen beschikbaar gesteld om het toezicht en de 
handhaving op een adequaat niveau te brengen. Er is 0,5 fte bijgekomen voor de toezichthouder Wabo 
en 0,5 fte voor de toezichthouder Leefomgeving, zodat er nu 2 fulltime toezichthouders ingezet kunnen 
worden. De toezichthouder Leefomgeving is onlangs geworven en start op 29 januari a.s. De uitbreiding 
van de capaciteit van de toezichthouder Wabo en Leefomgeving leidt ertoe dat we veel meer dan 
voorheen proactief toezicht kunnen houden of zaken volgens de gestelde kaders worden uitgevoerd. 
Wanneer dit niet het geval is kunnen we proactief handhaven op zaken met een hoge prioriteit en niet 
alleen op basis van ingekomen klachten en meldingen.
Het budget voor de OMWB is aanzienlijk verhoogd (van jaarlijks 0 274.000,- naar 0 462.000,- in 2018), 
zodat er nu meer milieucontroles uitgevoerd kunnen worden. Ook laat het budget toe dat we deel kunnen 
nemen aan het project intensivering toezicht veehouderijen. Alle activiteiten die de OMWB voor ons 
uitvoert in 2018, zijn opgenomen in het werkplan OMWB 2018, wat als bijlage III onderdeel uitmaakt van 
het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2018.

4 Risico’s
Door het Handhavingbeleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan 2018 worden de risico’s van 
aansprakelijkheid beperkt omdat we duidelijk en planmatig laten zien wat we wel en niet doen.

Met het uitvoeringsplan verplichten we onszelf om gefocust en resultaatgericht uitvoering te geven aan 
het toezicht houden en handhaven binnen onze gemeente.

5. Communicatie/Aanpak
Het op 30 januari 2018 door het college vastgestelde Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2018 dient 
ter kennisgeving aangeboden te worden aan de Gemeenteraad, bekendgemaakt op de gemeentelijke 
website en voor 1 februari 2018 verzonden te worden aan de provincie Noord-Brabant. Tevens zal een 
instagraphic worden opgesteld, waarin de activiteiten, de verantwoordelijkheden en de bestuurlijke 
inbedding op een overzichtelijke wijze gepresenteerd worden. Net als de begroting 2018 zal op een 
overzichtelijke wijze in beeld worden gebracht hoe toezicht en handhaving in onze gemeente 
georganiseerd is. Het streven is om deze instagraphic voor 1 maart 2018 gereed te hebben. Naast 
ambtelijke input zal ook het bestuur betrokken worden bij de totstandkoming hiervan, zodat er een 
gedragen overzicht komt, waar ook onze burgers en bedrijven profijt van zullen hebben. Dit zal dan ook
breed gecommuniceerd worden.
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