
GEMEENTE vtlEERT

Aan de fractie CDA, dhr.P.Sijben

Weert, 15 maart 2018

Onderwerp : Rondvraag commissie Ruimte 14-03-2018

Geachte heer Sijben,

Voor de rondvraag van de raadscommissie Ruimte van 14 maart 2018 heeft u vragen
gesteld naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma VTH 2018. Concreet gaat het om
de verschillen in uren ten opzichte van 2Ot7 voor de onderdelen vergunningen, toezicht,
bestuurlijke prioriteiten en juridische werkzaamheden.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in het UP 2018 activiteiten zijn opgenomen
die niet in het vorige UP voorkwamen terwijl deze activiteiten wel door de afdeling WH
worden uitgevoerd. Daarnaast zorgen aanpassingen in het rekenprogramma dat als basis
dient voor het UP in wijzigingen van uren.
Meer gedetailleerd ziet het beeld er als volgt uit.

Vergunningen
- hantering van een hoger kengetal voor de afhandeling meldingen

Activiteitenbesluit (16 uur in plaats van 8 uur per melding) betekent een toename
met 776 uur

- toename voor intake en casemanagement (op basis van ervaringscijfers) van 4943
uren

- opstellen van beleid, beleidsregels en kaders in kader vergunningverlening is in
tegenstellíng tot 2017 nu ook opgenomen in het UP, totaal 1246 uren

- enkele minimale aanpassingen in een aantal activiteiten of kengetallen, in totaal
400 uren

Toezicht
Toename uren komt door het opnemen in het UP van een aantal activiteiten die vorig jaar
niet waren opgenomen.

- Intake en casemanagement toezicht bouwen/ro, 350 uren
- Coördinatie/administratie Stadstoezicht, totaal 1789 uren
- Marktzaken, totaal 938 uren
- Fietsenstalling 2800 uren

Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen in kengetallen toezicht milieu die een kleine
afname in uren inhouden.

Bestuurlijke prioriteiten & projecten toezicht
In het UP 20L7 waren, op wens van de RUD, 440 uren opgenomen als reservering ten
behoeve van andere partners in RUD-verband.
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Juridische werkzaa m heden
Ten opzichte van 2017 is onder deze kop extra opgenomen het product overige juridische
werkzaamheden ten behoeve van de afdeling. Het handelt dan om juridische
ondersteuning bijzondere wetten, rechtsbescherming AWB, WOB-verzoeken en beleid en
ondersteuning afdel ing.

Tot slot
De basis voor het UP is een zeer gedetailleerd rekenblad. De urenaantallen uit dit
rekenblad worden in tabelvorm in het UP opgenomen. Voor een nadere uitleg over het
rekenblad geven wij u in overweging contact op te nemen met de afdeling WH voor een
nadere afspraak. Dit kan bij dhr. H.Wang, bereikbaar via h.wano@weert.nl of telefoon
0495-575215.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Margot van den Broeke
Afdelingshoofd a.i. VTH
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