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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Jaarverslag VTH 2018

Voorstel

et jaarverslag afdeling VTH 2018 vast te stellen.
et jaarverslag ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via de TILS-lijst.

Inleiding

Wettelijk is bepaald dat uw college verslag dient uít te brengen aan de gemeenteraad over
de uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht en met name op de
onderdelen bouwen en milieu. Daarnaast kan een dergelijk verslag ook gebruikt worden
als stu ringsinformatie.
Aangezien ook het werkveld Bijzondere Wetten integraal deel uitmaakt van de afdeling
VTH is dit meegenomen in het jaarverslag.

Beoogd effect/doel

Voldoen aan de wettelijke verplichting en gebruik als sturingsinformatie

Argumenten

1.1 uw college is verplicht te evalueren
In het Besluit Omgevingsrecht is een verplichting een verslag uit te brengen

1. 2 gebruik als sturingsinformatie
De informatie uit het jaarverslag kan gebruikt worden om zaken bij te stellen. De wijze
van verzamelen van gegevens komt voor een groot deel overeen met een in RUD-verband
ontwikkeld monitoringssystematiek.
De overstap naar een nieuwe WH-applicatie, in de tweede helft van dit jaar, kan
betekenen dat de vorm en inhoud van het jaarverslag 2OL9 wijzigingen zullen ondergaan.
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Verder kan gewezen worden op de eerste aanzet die in 2018 is gegeven voor de
ontwikkeling van Stadstoezicht Nieuwe Stijl. Medio 2Ot9 zal deze ontwikkeling naar
verwachting zijn afgerond en betekent dat daar in het verslag 2019 op kan worden terug
gekomen.

2.7 er geldt een wettelijke rapportageverplichting richting gemeenteraad
In het Besluit Omgevingsrecht is een rapportageverplichting opgenomen. Waar mogelijk is

in hct vcrslag een tendens over de afgelopen jaren beschreven.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Ðuurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/ participatie

Jaarverslag wordt op de TILS-Iijst geplaatst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling VTH: M.v.d.Broeke, LVerschuuren, A.Snijders

Fxtern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:
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