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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma VTH 2019

Voorstel
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 ( UP 2019) inclusief het deel van de RUD Limburg
Noord vast te stellen.

2. In te stemmen met het in de RUD inbrengen van de basistaken milieu, de
specialistische taken met accent milieu, de taken betreffende de voormalige provinciale

inrichtingen en de milieutaken betreffende de niet RUD-inrichtingen.
3. Het UP 2019 ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

Inleiding
Voor het derde jaar op rij is ereen uitvoeringsprogramma (UP) opgesteld dat naast
toezicht en handhaving ook betrekking heeft op vergunningverlening. En ook nu weer is er
sprake van een integraal uitvoeringsprogramma hetgeen betekent dat zowel de taken die
Weert inbrengt in de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) als de taken die bij de gemeente
achterblijven in het programma zijn opgenomen.
Net als in vorige jaren is het voorliggende uitvoeringsprogramma gebaseerd op een
regionale probleemanalyse zowel voor het onderdeel vergunningverlening als voor toezicht
en handhaving. De probleemanalyse helpt de gemeente om de workload voor 2019 in
kaart te brengen. Het gaat om een raming van de benodigde personele capaciteit voor de
structurele reguliere inzet.
Daarnaast is er echter ook gebruik gemaakt van persoonlijke werkplanningen van
medewerkers voor 2019 waarin uren zijn opgenomen die niet direct zijn toe te rekenen
aan een bepaald product. Een dergelijk realistisch werkplan zorgt voor een betere en meer
met de werkelijkheid in overeenstemming zijnde onderbouwing van de planning voor 2019
en maakt de planning transparanter. Tegelijkertijd kan dit betekenen dat de urentoedeling
aan bepaalde producten aanzienlijk is veranderd ten opzichte van vorig jaar.
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Beoogd effect/doel
Vastgesteld Uitvoeringsprogranìma VTH voor 2019'

Argumenten
1.1/3.1 het is een wettelijke verplichting
Het Besluit Omgevingsrecht verplicht zowel tot het opstellen van een
uitvoeringsprogramma als tot het ter kennis brengen van de gemeenteraad.
2.1 de gemeenschappeliike regeling schriift het voor
Op grond van de GR RUD LN moet jaarlijks een regionaal uitvoeringsprogramma worden
vastgesteld. Dit geschiedt op basis van de taken die de afzonderlijke deelnemers in de
RUD inbrengen. Voor Weert komt de inbreng van taken neer op het inbrengen van een
afgerond en logisch milieupakket dat gelijk is aan eerdere jaren. De totale omvang
bedraagt 8164 uren.

Kanttekeningen en risico's
Allereerst wordt opgemerkt dat bij het onderdeel vergunningverlening sprake is van een
verschil tussen benodigde en aanwezige capaciteit van 680 uren. Door het team
bijzondere wetten uit te breiden met 0,5 fte kan hierin worden voorzien.
Wat betreft het milieutoezicht kan worden opgemerkt dat er voor 2019 is gekozen voor
een branchegerichte aanpak.
Ook kan worden gewezen op de ontwikkeling van Stadstoezicht nieuwe stijl. Als alles
volgens planning verloopt is het Stadstoezicht nieuwe stijl, dat zich kenmerkt door
wijkgerichte aanpak, proactief en lnformatiegestuurd handhaven, op 1 juni 2019 geheel
operationeel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zowel de uitbreiding van het team bijzondere wetten als de ontwikkeling van
Stadstoezicht nieuwe stijl wordt mogelijk gemaakt door het door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde budget oplossing personele knelpunten.

In de begroting 2019 zijn voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de RUD de
navolgende posten met bijhorende bedragen opgenomen:
. 723O4OO - 6432000: jaarlijkse bijdrage aan de RUD € 135.161,=. De door de
gemeente Weert heoogde inbreng aan uren in de RUD is gelijk aan de verwachte
afname waardoor het financieel risico voor de gemeente nihil is.
o 723O4OO - 6300004: via gemeentefonds verkregen bijdrage aan dc gcmccntc ad
€ 114.110,= voor het uitoefenen van VTH-taken. Voor de taken voor de
voormalige provinciale inrichtingen, die worden uitgevoerd door een
uitvoeringseenheid in Roermond, betaalt de gemeente Weert voor 2019 een

.

bedrag vatl € 40.157,='

72330500

- 6110000: onder de post Milieuklachtendienst

een bedrag van

€ 92.262,= inclusief overhead. Sinds 1 januari 2016 participeert de gemeente
Weert in een RUD-brede piketregeling. H¡ervoor wordt een kleine vergoeding
ontvangen op basis van uren daadwerkelijke inzet. De inschatting voor 2018 is

* € 5.000,=.

Duurzaamheid
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Uitvoering/evaluatie
Middels het jaarverslag VTH worden uw college en de gemeenteraad geïnformeerd over de
resultaten in het voorafgaande jaar.
Com mu

n

icatie/ participatie

De gemeenteraad wordt geinformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
VTH: M.v.d.Broeke, R.Blondel, P.Schaefer
Fin: L.Koppen
R&E: A.Cramers
Extern:
Nvt
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