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Onderwerp
Aanwijzing toezichthouders ex artíkel 5:11 Awb.

Voorstel
De controlerende medewerkers van het bedrijf "Legitiem" aan te stellen als
toezichthouders in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.

Inleiding
Binnen de gemeente Weert zijn, in het kader van het project "Landelijke Aanpak
Adreskwalitelf", diverse controleurs van het bureau "Legitiem" te Velp bezig met het
afleggen van huisbezoeken (adrescontroles). Het doel van deze huisbezoeken is het
verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP (Basis Registratie Personen) en
het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

Voor de effectiviteit van deze controlebezoeken is het raadzaam om deze controleurs
tevens als toezichthouder in de zin van atikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (verder
Awb) aan te wijzen.

Zij kunnen dan, door deze aanwijzing, ook overtredingen van andere regelgeving
constateren en vastleggen. In dit verband wordt bijvoorbeeld genoemd het Besluit lozen
buiten inrichtingen, Waterwet, Activiteltenbesluit milieubeheer, de Wabo enz.

Op deze wijze vindt er een meer integraal en efficiënter toezicht plaats.

Beoogd effect/doel
Het doel van deze aanwijzing als toezichthouder is een meer integraal en efficiënter
toezicht op de naleving van de nader aangegeven regelingen.

Met de algemenere aanwijzing wordt breder, meer integraal naar situaties gekeken. Ook
wordt voorkomen dat, wanneer een toezichthouder tijdens de uitvoering van de
toezichthoudende taken iets constateert, waarvoor deze eigenlijk niet bevoegd is (omdat
de aanwijzing als toezichthouder voor de specifieke regeling ontbreekt), deze een collega,
die
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wel bevoegd toezichthouder is (omdat die wel specifiek daarvoor is aangewezen) er bij
moet roepen.

Argumenten
Er vindt een verbetering van het toezicht en de handhaving van de
betreffende regelgeving plaats door de beperkingen te verhelpen die de toezichthouders
momenteel tegenkomen in hun toezichthoudende taken.

Kanttekeningen en risico's
Het aantal regelingen, waarvoor de medewerkers als toezichthouder worden aangewezen
is ruim. Een deel van het werk als toezichthouder op al die regelingen zal een
toezichthouder vanuit zijn specialistische kennis van de betreffende regelgeving kunnen
doen. Het overige zal gedaan worden vanuit een meer generalistische kennis van de

betreffende regelgevirrg. Daarbij blijft ondersteuning door een meer specialistische
medewerker mogelijk.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Personele gevolgen: Gelet op hetgeen bepaald is in artikel 5:10 Wet algemene bepalingen
omoevrnoq!'echt lverder: Wabo) kunnen oemeenten alleen ambtenaren aanwiizen als
toezichthouders, voor wat betreft het toezicht in het kader van de Wabo. De controleurs
van het bureau "Legitiem" zijn géén ambtenaren, in arbeidsrechtelijke zin, bij de
gemeente Weert.

In aftikel t.2,lid 1, onder g van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de

Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) is het mogelijk gemaakt om toezichthouders die
aangesteici moeten zijn ais ambienaar oil Ìrurr toezichthoudende taken te mogen
uitoefenen, onbezoldigd aan te stellen, zonder dat de CAR-UWO op hen van toepassing
wordt. Op basis daarvan kunnen gemeenten dus toezichthouders Wabo inhuren via
pafticuliere bureaus.

Bij besluiten van 15 februari 2019 en 28 juni 2019 heeft uw college de aan te wijzen
medewerkers van het bureau "Legitiem" reeds als onbezoldigd ambtenaar benoemd. Deze

benoeming is tijdelijk van aard en duurt tot 31 december 2020.

Voorgesteld wordt, voor wat betreft de aanwijzing als toezichthouder, aan te slulten bij
deze termijn. De benoeming als toezichthouder duurt dan ook tot 31 december 2020.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/cvalu¡tic
Het aanwijzingsbesluit treedt in werktng na bekendmaking (aan betrokkenen)

Com mu n icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Barry Hofland afdeling Dienstverlening

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:

Pagi na 2



a Besluit tot aanwijzing als toezichthouders ex artikel 5:11 Awb van diverse
controlerende medewerkers van het bureau "Legitiem", werkzaam bij de afdeling
dienstverlening & informatie, team publiekszaken.
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