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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. 
Ingevolge artikel 7.7, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht evalueert het bestuursorgaan 
(college B8(W) jaarlijks of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en 
in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Het 
derde lid van dit artikel schrijft voor dat het college het verslag van de evaluatie bekend maakt aan 
de gemeenteraad. Door middel van het aanbieden van bijgevoegd jaarverslag voldoen wij aan de 
wettelijke verplichting.

De provincie Noord-Brabant toetst jaarlijks of de handhavingdocumenten (beleidsplan, 
uitvoeringsprogramma en jaarverslag) tijdig zijn vastgesteld, actueel zijn, kwalitatief in orde en of de 
gemeenteraad over deze documenten is geïnformeerd. Door gewijzigde wetgeving in 2017 gelden 
de eisen die aan de handhavingdocumenten gesteld worden nu ook voor het onderdeel 
Vergunningverlening. Vanaf 2019 neemt de provincie het onderdeel Vergunningverlening dan ook 
nadrukkelijk mee in de beoordelingsronde van het systematisch toezicht op de VTH-documenten. 
Mede hierom hebben wij in december 2018 het Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020 
vastgesteld. Op 29 januari 2019 hebben wij het uitvoeringsprogramma VTH 2019 vastgesteld, 
waarin het onderdeel Vergunningverlening is opgenomen. In het jaarverslag over 2018 is het 
onderdeel Vergunningverlening eveneens opgenomen, zodat alle VTH-documenten nu aan de 
wettelijke eisen voldoen. Vanaf 2021 zullen het Handhavingbeleidsplan en het 
Omgevingsvergunningenbeleid worden geïntegreerd in één VTH-beleidsplan 2021-2024.

In de beoordeling van de handhavingdocumenten van 2016 gaf de provincie aan dat we nog niet 
geheel voldeden aan de wettelijke eisen. Er werden een aantal verbeterpunten aangegeven die in 
het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 zijn opgenomen. Met name het SMART maken van 
doelstellingen en het koppelen van meetbare activiteiten hieraan, werd als belangrijk verbeterpunt 
genoemd. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar 
(tot en met 2019) extra middelen beschikbaar gesteld om de toezichtcapaciteit uit te breiden en het 
budget voor de werkzaamheden van de OMWB te verhogen. Deze extra middelen hebben ertoe 
geleid dat we bij de provinciale beoordeling van de handhavingdocumenten in 2018 een 1000Zo score 
hebben behaald. De provincie heeft zijn waardering uitgesproken voor het voldoen van de 
handhavingdocumenten aan alle door de provincie beoordeelde kwaliteitscriteria.
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In de perspectiefnota 2019 zijn structurele middelen (C 90.000) beschikbaar gesteld om de 
toezichttaken op het gebied van leefomgeving met 1,0 fte te verhogen. Momenteel wordt op deze 
capaciteit ingehuurd en de doelstelling is om dit om te zetten naar structurele formatie.

Door de inzet van de beschikbare middelen van de perspectiefnota 2019 is de structurele capaciteit 
op toezicht en handhaving met 1,0 fte toegenomen naar 3,5 fte. Om aan de kwaliteitscriteria te 
voldoen is de wens om de gemeentelijke toezicht- en handhavingtaken te laten groeien naar totaal 
4,0 fte. Om te voldoen aan deze wens is er vanaf 2020 structureel een jaarlijks bedrag nodig van 
C 58.500,-. Deze uitbreiding (0,5fte) zal worden meegenomen in het totale plaatje van de personele 
capaciteit in de perspectiefnota 2020.

Aanpassing bijdrage OMWB
Voor Steenbergen geldt een toegroeimodel voor de MWB-norm, zoals die uitgewerkt en opgenomen 
is in de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2019. Dit houdt in dat deelnemers die in het 
verleden voor het uitvoeren van de inrichtingsgebonden basistaken financieel minder budget 
beschikbaar hebben gesteld dan op grond van de MWB-norm noodzakelijk is, op basis van die 
overgangsregeling de verplichting hebben om vanaf 2019 jaarlijks het budget met minimaal 2507o te 
verhogen om na vier jaar het vereiste minimale niveau van de MWB-norm te hebben bereikt. Dit 
niveau wordt in 2022 bereikt en bedraagt vanaf dan C 542.969,-.

Samenvatting ten opzichte van de meerjaren begroting OMWB - Gemeente Steenbergen:
Meerjarenbegroting OMWB

2020 2021 2022 2023

61200100 Integrale Handhaving C 235.932 C 235.932 6 405.932 C 405.932
67400100 Wabo milieuvergunningen C 125.362 C 125.362 C 125.362 C 125.362
Meerjarenbegroting Steenbergen C 361.294 C 361.294 C 531.294 C 531.294

Bijdrage volgens begroting OMWB C 533.498 C 538.233 C 542.969 C 542.969

Tekort -172.204 C -176.939 C -11.675 C -11.675

Ľ-__________________ II I
Voornoemde OMWB-bedragen dienen structureel jaarlijks beschikbaar gesteld te worden om de 
werkzaamheden door de OMWB uit te kunnen laten voeren. De financiële consequenties zullen in 
de perspectiefnota 2020 meegenomen worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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