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Aanwijzingsbesluit toezichthouders, in de zin van artikel 5:11 Algemene wet
bestuursrecht, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert en
de burgemeester van Weert,
ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat er voortdurend wordt nagegaan hoe het toezicht op de regels, waarvan
de handhaving wordt uitgevoerd door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
verbeterd kan worden;

Overwegende dat er vanuit een oogpunt van integraler en efficiënter toezicht thans
behoefte bestaat dat de toezichthouders van het team Toezicht en Handhaving van de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving bevoegd worden om op meer regels
toezicht uit te oefenen dan tot op heden het geval is;

Dat daartoe een overzicht van de daarvoor in aanmerking komende regelingen is
opgesteld;

Gelet op het bepaalde in Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het opgestelde overzicht van de betreffende regelingen, waarop het uit te voeren
toezicht betrekking heeft, en wat in die regelingen ten aanzien van het toezicht wordt
bepaald;

Besluiten:

De teamleider van het team Toezicht en Handhaving;
De toezichthouders bouwen van het team Toezicht en Handhaving;
De toezichthouders milieu van het team Toezicht en Handhaving;
De boa's, aangesteld door en in dienst van de gemeente Weert als medewerker van
Stadstoezicht van het team Toezicht en Handhaving;
De boa's, die van buiten de gemeente Weert op basis van inhuur of anderszins
werkzaam zijn bij Stadstoezicht van het team Toezicht en Handhaving;
De stagiaires van Stadstoezicht van het team Toezicht en Handhaving,

aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, ten behoeve van het toezicht in algemene zin ten aanzien van het bepaalde
bij of krachtens de regelgeving, zoals vermeld in onderstaand overzícht:

Activiteitenbeslu it m ilieubeheer;
Besluit lozen buiten inrichtingen;
Drank en Horecawet;
Tabaks- en rookwarenwet;
Visserijwet 1963;
Vuurwerkbeslu it;
Waterwet;
Wet openbare manifestaties;
Wet veiligheidsregio's ;

I
a

a

a

a

1



Winkeltijdenwet;
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
Monumentenwet;
Erfgoedwet;
Wet natuu rbescherm ing ;
Ontgrond ingenwet;
Wet bodembescherming;
Wet Geluidhinder;
Wet inzake de luchtverontreiniging ;
Wet milieubeheer;
Wet ruimtelijke ordening ;
Woningwet;
Hu isvestingswet;
Leegstandswet;
Wet op de kansspelen;
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Bouwbesluit;
Besluit brandveilig gebru ik en basishulpverlening overige plaatsen ;
Asbestverwijderingsbeslu it 2005 ;
Bouwverorden ing;
Elfgoedverordening;
Winkeltijdenverorden ing ;
Algemene plaatselijke verorden ing ;
Afvalstoffenverordening ;
Bestemmingsplannen;
Ma rktverorden ing.

II.
Te bepalen dat op het moment van inwerkingtreding van dit besluit alle eerdere besluiten
tot aanwijzing als toezichthouder voor de medewerkers van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving komen te vervallen met uitzondering van het geldende besluit van
26 januari 2016 tot aanwijzing van toezichthouders ten behoeve van de uitvoering van de
taken binnen de RUD Limburg Noord;

III.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking ervan
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