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Beleidsnota VTH 2018 - 2022

Voorstel

1. de Beleidsnota VTH 2018 - 2022vast te stellen.
2. de raad te informeren via een presentatie in het Sprekersplein van 28 november

Inleiding

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en
handhaving in het omgevingsrecht, lees: de Wabo, zijn op landelijk niveau
kwaliteitscriteria opgesteld. Enerzijds zien deze criteria op de kritieke massa, dat wil
zeggen zijn er voldoende mensen met benodigde ervaring en opleiding en die gedurende
de benodigde tijd de taken kunnen uitvoeren.
Anderzijds hebben de kwaliteitscriteria betrekking op procescriteria van
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit gebeurt door een sluitende beleids- en
uitvoeringscyclus voor te schrijven die ook wettelijk is geborgd.

Onderhavige beleidsnota is de eerste stap uit de beleidscyclus die in de vorm van een B

weergegeven kan worden. De cyclus start met het opstellen van een beleidsnota, gaat
over in de daadwerkelijke uitvoering, monitort prestaties en eindigt met het bijstellen van
het beleid.
Grofweg kan de beleidsnota worden gesplitst in een meer strategisch deel, waarin de
elementen uit het bovenste deel van de beleidscyclus zijn opgenomen/ en een
uitvoeringsdeel waarin het gaat om de concrete organisatorische uitvoeringsaspecten van
de VTH-taken.
Het strategisch deelziet op de centrale kernopgave van de VTH-taken, de borging van
capaciteit en middelen en kwaliteitsborging. Dit alles in meer algemene zin.
In het uitvoeringsdeel komen jaarlijks uitvoeringsprogramma, monitoring en
rapportage/evaluatie, werkwijzen, de organisatie van
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vergunningverlening/toezicht/handhaving en enkele bijzondere kwaliteitsaspecten aan de
orde.
Deels gaat het om de invulling van een wettelijke verplichting en deels om zelfbindende
elementen die een kader vormen waarbinnen gewerkt wordt.

Beoogd effect/doel

Een vastgestelde Beleidsnota VTH die aansluit bij de huidige bestuursperiode

Argumenten

1.1 Voldoen aan een wettelijke verplichting
In artikel 7.2 van het Besluit Omgevingsrecht is onder meer bepaald dat de
bestuursorganen die bevoegd gezag zijn bij de vergunningverlening en handhaving van
het bepaalde bij of krachtens de Wabo een uitvoerings- en handhavingsbeleid vaststellen.
Dit geldt tevens voor het wettelijke basistakenpakket (vergunningverlening en toezicht en
handhaving bij vergunningplichtige milieu-inrichtingen) dat moeten worden ingebracht in

de RUD.
Deze beleidsnota geeft invulling aan deze verplichting.

1.2 Samenwerken in RUD-verband
De landelijke kwaliteitscriteria hebben er niet alleen in Weert maar voor alle gemeenten
binnen de RUD voor gezorgd dat er verbeterplannen zijn opgesteld om aan deze
kwaliteitscriteria te voldoen. Samenwerking en afstemming binnen de RUD heeft er toe
geleid dat er een format voor een beleidsnota is opgesteld die niet alleen elementen bevat
die voor alle deelnemers gelden maar waar ook ruimte bestaat voor de lokale aspecten.
Voorliggende beleidsnota is gebaseerd op dit format.

2. 1 Informatieverplichtin g

Op basis van eerdergenoemd artikel dient vaststelling te geschieden door het college maar
er dient kennis gegeven te worden aan de gemeenteraad. Dit kan door een presentatie te
houden tijdens het Sprekersplein van 28 november waar tevens de gelegenheid bestaat
tot het stellen van vragen.

Kanttekeningen en risico's

Op het terrein van de fysleke leefomgeving is er sprake van twee toekomstige en
ingrijpende ontwikkelingen, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen. Gezien deze ontwikkelingen en de beoogde datum van inwerkingtreding ( 1

januari 2021) heeft dit er toe geleid om in de beleidsnota te kiezen voor een opzet die
aansluit bij de uitvoeringspraktijk van afgelopen jaren. Het is immers meer dan
waarschijnlijk dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de uitvoering en kwaliteit
van de VTH-taken.
Tegelijkertijd is er nadrukkelijk een koppeling gemaakt met de kanteling in onze
samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de manier van werken van de overheid
alsmede de ambities in het programma "Weert koerst op verbinding" die het werkveld VTH

raken. Te denken valt bijvoorbeeld aan betere dienstverlening, Stadstoezicht nieuwe stijl
of de aanstelling van zowel een veiligheidscoördinator als handhaver evenementen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Nvt.
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Duurzaamheid

Nvt.

Uitvoering/evaluatie

Nvt

Com mun icatie/ participatie

Bekendmaking van de vastgestelde nota kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden

Overleg gevoerd met

Intern : M.v.d.Broeke, R.Blondel

Extern:

Nvt.

Bijlagen:

Beleidsnota VTH 2018 - 2022 inclusief bijlagen
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