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Onderwerp
Jaarverslag 2017 integrale handhaving

Steenbergen; 24 april 2018
Aan de Raad,
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. Door middel van het aanbieden van
bijgevoegd jaarverslag voldoen wij aan deze verplichting.
Toezicht en controle vindt primair plaats op basis van een jaarlijkse planning (milieu en brandpreventie)
en op basis van verleende vergunningen, verordeningen (APV) en jaarlijks terugkerende evenementen.
Daarnaast ontvangt het taakveld Handhaving jaarlijks een groot aantal klachten en vragen over de fysieke
leefomgeving. De vragen en klachten zijn zeer divers, maar de meeste zijn gericht op illegale bebouwing,
hondenpoepoverlast en parkeeroverlast. Het taakveld streeft ernaar om alle klachten binnen de daartoe
gestelde termijnen naar tevredenheid af te handelen. Binnen het taakveld is in voorkomende gevallen in
overeenstemming met de vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) bestuurlijk, dan wel
strafrechtelijk gehandhaafd. Over het algemeen zijn overtredingen van de APV strafrechtelijk afgedaan
(onder andere parkeerovertredingen binnen de "blauwe zone", loslopende honden en illegale
afvaldumpingen. De overige overtredingen zijn bestuursrechtelijk afgedaan.
Na vaststelling van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 heeft de raad tot en met 2019 extra middelen
beschikbaar gesteld om de uitvoering van het toezicht op een adequaat niveau te brengen. Hiervoor is de
capaciteit van de toezichthouders Wabo en Leefomgeving beide met 0,5 fte uitgebreid. Deze uitbreiding is
echter pas in 2018 gerealiseerd, zodat het nog geen invloed heeft gehad op de werkzaamheden in 2017.
De extra middelen zijn eveneens ingezet om de milieutaken, uitgevoerd door de OMWB, op een adequaat
niveau te brengen. De ontstane achterstanden in de milieucontroles tot 2017 zijn in 2017 geheel door de
OMWB weggewerkt. De extra controles op basis van het werkprogramma 2017, vanwege de aanpassing
van de controlefrequentie van de B-inrichtingen van eens in de 7 jaar naar eens in de 5 jaar, zullen in
2018 worden uitgevoerd.
De begroting voor integrale handhaving betrof in 2017 C 577.252,60. De werkelijke lasten bedroegen
C 575.163,87, waardoor met een bedrag van 6 2Q88,73 binnen de begroting is gebleven.
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