
Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 
 

Gemeente Woudenberg 

WABO: 

Beleidsveld Doelstelling Acties 2017 KPI 
Bouw- en woningtoezicht 
Bestaand gebruik bouwwerken 
Ruimtelijke ordening 
Milieu 

opstellen van een (wettelijk verplichte – art. 7.2 
Besluit omgevingsrecht) risico-analyse ten behoeve 
van handhaving beleid bouwtaken, ruimtelijke 
ordening en APV/bijzondere wetten 

Actualiseren risico analyse op 9 en 10 maart 2017.  100% 

Bouw- en 
woningtoezicht 

1.  Het tijdens de uitvoering van verleende  
     omgevingsvergunningen en geaccepteerde  
     meldingen waarborgen van een basiskwaliteit  
     ten  aanzien van de bouwkundige staat,   
     veiligheid, en de milieukundige, ruimtelijke en  
     cultuur historische kwaliteit van de bebouwde en  
     onbebouwde omgeving en bouw- en  
     slooplocaties. 
2.  Minder formele handhavingsacties. 

1. Inzetten op fysieke toezicht bij sloopactiviteiten  binnen 
de bebouwde kom (veiligheid). 

2. Inzetten op bureautoezicht/administratieve controle bij 
sloopmelding (asbest). 

3. Inzetten op fysieke toezicht op  bouwactiviteiten na 
verleende vergunning, conform inspectiematrix 
bouwbeleidsplan (zie tabel bijlage) 

4. Inzetten op contactmoment na verlenen vergunning, 
mede om inwoners te attenderen op het naleven van de 
vergunning en bij andere plannen tijdens de bouw weer 
contact op te nemen met de gemeente. 

75% 
 
100% 
 
80% 
 
 
100% 
 

 

Bestaand gebruik 
bouwwerken 

Het tijdens het gebruik van bouwwerken en 
inrichtingen waarborgen en/of versterken van 
kwaliteiten op het gebied van (brand)veiligheid, 
milieu, leefbaarheid en asbest. 

1. Samen met RUD Utrecht en Provincie Utrecht  plan van 
aanpak van sanering asbestdaken gereed hebben (moeten 
uiterlijk 2024 gesaneerd zijn). 

2. Bedrijfsverzamelgebouwen (3 stuks)  controleren. 
3. Versterken samenwerking VRU; Binnen de verleende 

vergunning gezamenlijk toezien op brandveiligheid 
utiliteitsbouw 

100% 
 
 
100% 
 
100% 

Ruimtelijke ordening 1.  Het waarborgen van naleving van de in de  
      bestemmingsplannen vastgelegde voorschriften  
      om daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te  
      behouden 
2.  Illegale bouw verminderen 

1. Grondgebied controleren op illegale bouw en strijdig 
gebruik van gronden en bouwwerken. 
- actief toezicht: eigen waarneming illegale  
   bouwactiviteiten volgens patrouillemodel. 
- n.a.v. meldingen (van   
   buurtbewoners)/handhavingsverzoeken. 
- Inzetten op BAG-controles  met als doel actief aanpakken   
  illegale bouw -> signaal afgeven (preventief) 

 
30% 

besch.tijd 
 

100% 
 

75% 
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Beleidsveld Doelstelling Acties 2017 

Milieu 
(uitbesteed aan RUD 
Utrecht) 

De naleving van de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving te verbeteren en tegelijkertijd om zo 
efficiënt mogelijk de beschikbare toezichtscapaciteit 
in te zetten door slimme keuzes te maken bij het 
toezicht. 
 
De aanpak en verdere uitwerking van de doelstelling 
wordt nader uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma 2017 van het RUD. Deze 
wordt separaat aangeboden in de loop van 2017 na 
het actualiseren van de risico analyse. 

De RUD Utrecht stelt een eigen handhavingsuitvoeringsprogramma op. 
Deze wordt separaat aangeboden.  De werkzaamheden betreffende 
toezicht en handhaving bestaan in 2017 globaal uit: 
1. Uitvoering van programmatische controles Wet milieubeheer 

(volledige controles met speerpunten per jaar) 
2. Afhandeling van klachten betreffende inrichtingen 
3. Uitvoering van structurele projecten wet milieubeheer (o.a.  

 geluidrondes, visrondes, afvalwaterprojecten) 
4. Uitvoering van specifieke projecten (variabel per jaar o.a. energie, 

vragen gemeenten, vragen externe handhavingspartners) 
5. Toezicht en handhaving op het Vuurwerkbesluit 
6. Uitvoering van loketfuncties voor bovengenoemde taken 
7. Uitvoeren van transportcontroles ten behoeve van ketentoezicht en 

toezicht op afvalverwerkers 

Brandveiligheid 
(uitbesteed aan 
Veiligheidsregio 
Utrecht) 

De VRU streeft naar minder branden, minder 
slachtoffers en minder schade. De directie 
Risicobeheersing richt zich daarbij op de voorkant 
van de keten  
 

1. Adviseren bij vergunningen, toezicht en handhaving  
Conform jaarplan 2017  
2. Programma Stimulerende Preventie  
Doel van Stimulerende Preventie is het voorkomen en beperken van (de 
effecten van) brand(schade), door de betrokkenheid, het 
veiligheidsbewustzijn en zelf- en samen redzaamheid van burgers, 
bedrijven en instellingen te bevorderen door in te zetten op veilig(er) 
gedrag. Aansluiting vinden op netwerk gemeente zelf in het sociale 
domein 
3. Specialistische Veiligheid 
Naast de VTH-taken en de stimulerende preventie, voert de VRU meer 
specialistische taken uit: 

 BRZO bedrijven 

 Externe veiligheid  

 Vuurwerkopslag 

 Regionaal Risico Profiel / Risicokaart 
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OVERIGE BELEIDSVELDEN 

Beleidsveld Doelstelling Acties 2017: 

APV + bijzondere wetten 1. Een prettige en veilige woon- en  
    leefomgeving voor de burger realiseren  
    door (buurt)problemen aan te pakken. 
2. Minder alcoholgebruik onder de  
    jongeren jonger dan 18 jaar. 
 
De aanpak om de gestelde doelstelling te 
behalen wordt nader uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma integrale 
veiligheid 2016/2017. 

In de Kadernota integrale veiligheid 2015-2018 zijn voor de komende vier 
jaar  prioriteiten gesteld om de doelstelling onder punt 1 te bereiken: 

1. Verkeersveiligheid 
te hard rijden in de wijk, parkeren in de wijk, helmgras-feiten en 
fietsverlichting. 

2. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte 
vandalisme en  parkeeroverlast  

3. Woninginbraken 
voorlichting om woninginbraken te voorkomen, tools om mensen 
aan te spreken op gedrag en een gedragsverandering als het gaat om 
het bellen van 112 bij verdachte situaties. 

4. Huiselijk geweld 
aandacht gevraagd voor het vroeg signaleren van huiselijk geweld, 
de rol van de vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente. 

5. Sociale veiligheid 
parkeren in de wijk en overlast hangjongeren 

6. Thema-overschrijdend 
Bij thema-overschrijdend gaat het om een aanpak rondom het 
aanspreken  bij ongewenst gedrag en  vergroten van de 
meldingsbereidheid, richting zowel  de politie als richting de 
gemeente Woudenberg.  

 
Om de doelstelling onder punt 2 te bereiken wordt er ingezet op: 
Handhaving Drank- en Horecawet 
Toezicht wordt lokaal door de BOA opgepakt door thematisch controles van 
bijv. horecabedrijven/ paracommercie en evenementen 
Alcoholpreventie 
Door middel van regionale aansluiting, landelijke en provinciale campagnes 
en onderlinge afstemming  om activiteiten op elkaar af te stemmen. 
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Privaatrecht De Gemeente treedt op tegen inbreuken 
op haar eigendommen. Hiervoor kan de 
gemeente gebruikmaken van bepalingen 
uit het bestemmingsplan, de APV en  het 
Burgerlijk wetboek om kosten te verhalen 
of rechten veilig te stellen. 

Controle en behandeling van nieuwe situaties ongeregistreerd grondgebruik 
van gemeentegrond wordt voortgezet, middels verkoop of handhaving. 

Leerplicht Jongeren hebben recht op onderwijs, 
maar zijn ook verplicht van dit recht 
gebruik te maken, om zich zo voor te 
bereiden op de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. 
 
 

Speerpunten voor schooljaar 2016/2017: 
1. Intensief inzetten op voorkomen en aanpakken van thuiszitters 
2. Verbinding leerplicht en sociaal team  
3. Meer inzetten op vroeg-signalering 
4. Om het ziekteverzuim terug te dringen wordt de inzet van  
    jeugdgezondheidsteams verder uitgebouwd binnen het voortgezet  
    onderwijs en het MBO  
5. Het verzuimprotocol onder de aandacht van scholen houden; extra  
    aandacht voor het verzuimprotocol binnen het primair onderwijs 
6. Verdere samenwerking met regiogemeenten 
7. Contacten en samenwerking met (zorg) netwerkpartners verder  
    uitbreiden 
 

Kinderopvang Middels toezicht en handhaving onze 
verantwoordelijkheid nemen voor het 
naleven van de kwaliteitsregels voor 
kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang wordt risicogestuurd ingezet. 
Bij de planning van de inspecties in 2016 wordt rekening gehouden met het 
risicoprofiel van de kinderopvangvoorzieningen. In de planning staan 
voorlopig 11 reguliere onderzoeken. De verdere inspecties zijn afhankelijk 
van de bevindingen van de nog uit te voeren controles. 

Belastingen Door middel van jaarlijkse controles 
belastingplichtigen op te sporen en 
belasting laten betalen. 

Eenmaal per jaar vindt er een controle hondenbelasting en 
toeristenbelasting plaats, en aan het eind van het jaar een controle op de 
nieuw- en verbouw voor de WOZ. 

Bijstandsuitkeringen Toezien op een juist gebruik van 
uitkeringen en een rechtmatige 
verstrekking van bijstand. Bij fraude het 
teveel betaalde bedrag aan bijstand 
terugvorderen. 

Handhaving begint met een goede voorlichting en daarom willen we in 2017 
van tijd tot tijd een nieuwsbrief opstellen met o.a. informatie over de 
bijstand en welke verplichtingen daaraan verbonden zijn. 
In 2016 hebben we samen met de sociale recherche een uitgebreide 
screening van het bestand gedaan. Deze screening was gericht op parttime 
werkenden, alleenstaande ouders en bijstandsgerechtigden die we al lange 
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tijd niet hadden gezien. Vanwege deze actie richten we ons in 2017 met 
name op de reguliere signalering en aanpak van fraude.  
Ten slotte heeft een bedrijf aangeboden te onderzoeken of er bij inwoners in 
de bijstand wellicht recht op een voorliggende voorziening is. Dit doen zij op 
basis van no cure, no pay. In 2017 gaan we met dit bedrijf in gesprek om de 
mogelijkheden verder te verkennen. 
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Bijlage 1: Inspectiematrix 

 


