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Onderwerp VTH jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 gemeente Woudenberg

Advies Jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 betreffende 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de fysieke 
leefomgeving van de gemeente Woudenberg vaststellen. Tevens het jaarplan 
van de VRU 2019 vaststellen. Vervolgens ter kennisname aan de 
gemeenteraad voorleggen.
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Inleiding
Jaarlijks moet een VTH-Uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin uitvoering wordt 
gegeven aan het VTH-beleid. Op grond van de Wabo en het Bor moet het college jaarlijks 
verantwoording afleggen over de uitvoering van het VTH-beleid en het VTH- 
Uitvoeringsprogramma. Middels de hierbij aangeboden rapportage \wordt hieraan uitvoering 
gegeven. Tevens treft u het jaarplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor 2019 aan.
Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma 2019 van de basistaken (milieu) wat is belegd bij de 
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voIgt in een iets later stadium en zal 
separaat aan u worden aangeboden.

Centrale vraag
Stemt u in met de vaststelling van het VTH jaarverslag van 2018 en het uitvoeringsprogramma 
voor 2019 gemeente Woudenberg, en het jaarplan 2019 van de VRU?

Beoogd resultaat (wat)
• Voldoen aan wettelijke verplichting om voor het omgevingsrecht een 

uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op te stellen, waarin u kenbaar maakt 
welke acties we op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
het komende jaar geprogrammeerd hebben / prioriteit krijgen.

• Verslag leggen van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar.

Kader
Besluit omgevingsrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bijbehorende 
algemene maatregel van bestuur. Bouwbeleidsplan, integraal toezicht- en handhavingsbeleid. 
Provinciale verordening toezichtsinformatie en de beoordelingsbrief van provincie van 23 april 
2018 over het toezichtsjaar 2016 en deels 2017, met verbeterpunten. De beoordelingsbrief 
over toezichtsjaar 2017/2018 hebben we nog niet ontvangen.

Argumenten
Dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma is voor een belangrijk deel een uitwerking van het 
beleidsdocument "Integraal Toezichts- en handhavingsbeleid 2014-2018" dat op 30 januari 
2014 is vastgesteld en het bouwbeleidsplan van mei 2008. Ook met het In 2019 nieuw vast te 
stellen VTH-beleid zai rekening worden gehouden. In die beleidsdocumenten is de basis gelegd 
voor, en de richting bepaald over, de wijze waarop de gemeente Woudenberg haar rol ziet en 
de rol van haar inwoners wanneer het gaat om naleving van regels en toezicht en handhaving 
daarop.

Het jaarverslag beschrijft wat de gemeente in 2018 in Woudenberg heeft uitgevoerd op het 
gebied van VTH. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de activiteiten die de gemeente op 
het gebied van VTH in 2019 wil gaan uitvoeren. Hierbij worden de activiteiten die worden 
uitgevoerd door de samenwerkingspartners meegenomen.

De gemeente wil met dit document bereiken dat voor iedereen duidelijk is hoe de gemeente 
uitvoering geeft aan haar VTH-beleid. Duidelijkheid en transparantie over het beleid en de 
uitvoering daarvan draagt namelijk bij aan meer begrip van de burgers die hiermee te maken 
krijgen. Met dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma wordt invulling gegeven aan de ons 
toekomende wettelijke verplichtingen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de rode draad rondom vergunningverlening en toezicht en handhaving en 
draagt bij aan een veilige leefomgeving, bewustzijn en bescherming van onze inwoners en 
aarde.

Beoogd resultaat (hoe)
Op grond van de Wabo moet het bevoegd gezag jaarlijks evalueren of de in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze
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activiteiten hebben bijgedragen aan de handhavingsdoelstellingen. Om te kunnen 
evalueren/monitoren moet het progratnma meetpunten bevatten.
De evaluatie zorgt voor borging van de gemaakte afspraken in de organisatie en dwingt ertoe 
telkens kritisch te beoordelen of bijstelling van het uitvoeringsprogramma nodig is. Hierdoor 
wordt flexibiliteit in de uitvoering en de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen 
en onvoorziene omstandigheden gegarandeerd. Ook wijziging van de beschikbare ambtelijke 
capaciteit kan leiden tot herprioritering en (tijdelijke) bijstelling van de programmering. Om 
periodieke evaluaties uit te voeren is het nodig om de werkzaamheden op het terrein van VTH 
structureel en volgens een en dezelfde systematiek te monitoren, zodat vergelijking van het 
cijfermateriaal mogelijk is. Eventuele wijzigingen worden bij de evaluatie bekend gemaakt.

Financiele consequenties
De kosten rondom de capaciteit op het gebied van VTH in het omgevingsrecht is opgenomen in 
de begroting.

Aanpak/uitvoering
Na vaststellen van programma's door uw college, worden de stukken ter kennisname 
aangeboden aan de gemeenteraad via de ingekomen stukken.

Conclusie
Het VTH jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 gemeente Woudenberg vaststellen, 
en het jaarplan van de VRU van 2019.

Communicatie
Publiceren gemeente Iijke website
Belangrijk is dat alle inwoners van de gemeente Woudenberg op de hoogte zijn hoe de 
gemeente in 2018 uitvoering geeft aan de beleidsnota toezicht en handhaving en het 
bouwbeleidsplan. Hierdoor weten zij aan welke zaken prioriteit wordt gegeven. Zodra het 
college van burgemeester en wethouders dit plan heeft vastgesteld, wordt deze gepubliceerd 
op www.woudenberg.nl

Informeren gemeenteraad
Het uitvoeringsprogramma wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is 
een wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht (art. 7.3, lid 3 Bor). Hieraan wordt 
gehoor gegeven zodra het college heeft ingestemd met het plan.

Bijlage(n)
VTH jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 gemeente Woudenberg
Bijiage 1: Risico analyses maart 2017
Bijiage 2: Urenprognose 2019
Bijiage 3: Overzicht vastgestelde RO besluiten 2018

1.

2. VRU jaarplan 2019

3. Brief aan college B&W IBT-toezichthouder d.d. 23 april 2018
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