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Inleiding 
Op grond van de Wabo, Leerplichtwet en het integrale handhavingsbeleid moet jaarli jks 
verslag worden uitgebracht aan de gemeenteraad over de handhaving van het voorgaande 
jaar. 
De (Wabo) verslagleggingsverplichtingen zijn opgenomen in de algemene maatregel van 
bestuur (amvb) over de kwaliteitseisen met betrekking tot de handhaving op grond van artikel 
5.3 van de Wabo. In deze amvb staat onder meer dan burgemeester en wethouders jaarli jks 
verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over de wijze waarop in het voorgaande jaar 
uitvoering is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving. Bij besluit van provinciale staten 
van Utrecht van 3 februari 2014 zijn regels vastgesteld inzake de verstrekking van 
systematische toezichtsinformatie. Hierin is geregeld dat de jaarrapportages, als bedoeld in 
artikel 7.7 lid 1 en 2 van het BOR, inclusief vaststellingsbesluit, jaarlijks voor 15 jul i aan de 
provincie bekend moet worden gemaakt. 

Centrale vraag 

Wilt u het bijgevoegde jaarverslag integrale handhaving over het jaar 2016 vaststellen? 

Beoogd resultaat 
Voldoen aan de wettelijke verplichting om verslag te doen over de uitvoering van de 
handhaving met een evaluatie van het afgelopen jaar. 
Kader 
In dit stuk komt de complete integrale handhaving binnen de gemeente Woudenberg aan bod. 
Dus niet enkel de bestuursrechtelijke Wabo-handhaving, waarvoor de verplichting tot 
verslaglegging geldt. Dit zijn de volgende beleidsvelden: 

1. Bouw- en woningtoezicht 
2. Bestaand gebruik bouwwerken 
3. Ruimtelijke ordening 
4. APV & bijzondere wetten 
5. Milieu 
5. Brandveiligheid 
7. Privaatrecht 
8. Leerplicht 
9. Kinderopvang 
10. Belastingen 
11. Bijstandsuitkeringen 

Aanpak/ui tvoering 
De stukken worden na paraaf college ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Vervolgens wordt een afschrift naar de interbestuurlijk toezichthouder van de Provincie Utrecht 
gezonden. 

Bijlage: 
Jaarverslag integrale handhaving 2016. 
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