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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 B&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 verplichtingen.

De provincie Noord-Brabant toetst jaarlijks of de VTH-documenten (uitvoeringsprogramma en 
jaarverslag) tijdig zijn vastgesteld, actueel zijn, kwalitatief in orde en of de gemeenteraad over deze 
documenten is geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 is op 17 december 2019 door 
ons vastgesteld en ter kennis gebracht aan de raad en de provincie. Het jaarverslag dient jaarlijks 
voor 1 mei door ons te worden vastgesteld.

Bij de vaststelling van het handhavingbeleidsplan 2017-2020 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 inzet 
heeft ertoe geleid dat we bij de provinciale beoordeling van de handhavingdocumenten in 2018 en 
de VTH-documenten in 2019 een 10007o score hebben behaald. De provincie heeft zijn waardering 
uitgesproken voor het voldoen van de VTH-documenten aan alle door de provincie beoordeelde 
kwaliteitscriteria.

Omdat we uiteraard ook na 2019 dezelfde kwaliteit én kwantiteit willen blijven leveren in de 
uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van VTH, heeft de raad in 2019 structureel 
middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en verder.
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Hiermee is de uitbreiding van de toezichtcapaciteit van 1 naar 2 fte structureel gemaakt en is het 
budget voor de werkzaamheden van de OMWB verhoogd. Eveneens zijn middelen beschikbaar 
gesteld om de boacapaciteit te verhogen, waardoor wijkgericht werken mogelijk wordt gemaakt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van.Śteenbergej 
de secretaris, de burgemeester,

den Belt, MBA
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