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Uitvoeringsplan VTH 2021

Steenbergen; 8 december 2020

Aan de Raad,

Op grond van het Besluit omgevingsrecht werkt het college het Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving (VTH) beleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven 
welke van de voorgenomen activiteiten het college het komende jaar uitvoert. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de in het handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het 
Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020 gestelde doelen en prioriteiten. Het 
uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met de andere betrokken bestuursorganen en de 
organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving. Hiertoe wordt het 
uitvoeringsprogramma besproken in de basisteamdriehoek. Het college maakt het 
uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad.

Met het uitvoeringsplan beoogt de gemeente een duidelijk beeld te schetsen van de 
voorgenomen activiteiten en van de doelen en prioriteiten die voor 2021 zijn vastgesteld.

Alle activiteiten die de OMWB voor ons uitvoert in 2021, zijn opgenomen in het werkprogramma 
OMWB 2021, dat als bijlage II onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsplan VTH 2021.

De provincie Noord-Brabant ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat lokale 
overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. De provincie heeft in 2020 de VTH- 
documenten van Steenbergen beoordeeld met 'voldoet' en hier een 96^0 score aan toegekend.

Doel van het uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan VTH 2021 vloeit voort uit het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het 
Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020. De prioriteiten, de doelen en het beleid, zoals 
vastgesteld in de beleidsstukken, vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan 
bouwt hier voor het jaar 2021 op voort. Het uitvoeringsplan beoogt de voorgenomen activiteiten, 
doelen en prioriteiten, die voor 2021 zijn vastgesteld, inzichtelijk te maken. Tevens leest u hoe de 
uitvoering, onder meer qua financiën, personeelsformatie, vastgestelde werkwijzen en kwaliteit, 
wordt geborgd. Omdat zowel het Handhavingbeleidsplan als het Omgevingsvergunningenbeleid 
na 2020 aflopen, zal in 2021 gestart worden met het opstellen van een nieuw integraal VTH- 
beleidsplan.

Werkprogramma OMWB 2021
Uitgangspunt van dit werkprogramma is de MWB norm. Deze norm is gebaseerd op vigerende 
wetgeving en het bestuurlijk vastgestelde professioneel aanvaardbare minimum in de 
taakuitoefening. Teneinde dit minimum te bereiken wordt zoveel als mogelijk risico gestuurd 
gewerkt, waarvoor de bestuurlijk goedgekeurde risicomatrix het uitgangspunt vormt.
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Voor efficiency en effectiviteit in de uitvoering wordt zoveel en zo goed mogelijk gewerkt op basis 
van het bestuurlijk vastgestelde gemeenschappelijke uitvoeringskader (GUK).

Belangrijke thema's
Binnen het werkprogramma spelen de volgende vier thema's een belangrijke rol:
- Omgevingswet
- Overdracht bodemtaken
- Transitie veehouderij
- Branches in Toezicht 2021
In het werkprogramma wordt nader op deze thema's ingegaan.

Uitgangspunt voor het werkprogramma is de goedgekeurde OMWB begroting voor 2021, zijnde 
C 552.000,-. Het totaal geraamde bedrag van het werkprogramma bedraagt eveneens C 552.000,- 
Aan de hand van tussenrapportages kan de vinger aan de pols gehouden worden in 2021 en kan 
tijdig beoordeeld worden of een bijstelling van het budget benodigd is.

Het budget voor de OMWB is de laatste járen aanzienlijk verhoogd (van C 513.000,- in 2019 naar 
C 533.000,- in 2020 tot C 552.000,- in 2021), zodat ook de milieutaken op een adequaat niveau 
uitgevoerd kunnen worden. Vanaf 2020 en verder heeft de raad structureel middelen 
beschikbaar gesteld om de VTH-taken op een adequaat niveau te kunnen blijven uitvoeren.
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