
 

Raadsvergadering : 2 juni 2016 
Naam opsteller : Esther Quaedflieg 
Informatie op te vragen bij : Esther Quaedflieg 
Portefeuillehouder(s) : Hetty Hafkamp 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160024 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Kennis te nemen van het Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente 

Bergen 2015 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In bijgaand jaarverslag beschrijven we de wijze waarop wij onze toezicht- en 
handhavingstaken hebben ingevuld. Met het vaststellen van dit jaarverslag voldoen wij aan 
de verplichting van hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Naast de Wabo-taken 
is in het verslag een aantal aanverwante toezichtstaken opgenomen uit de Algemene 
plaatselijke verordening (Apv) en Drank- en Horecawet. 
Dit jaarverslag bevat de werkelijk bestede uren aan de onderdelen van de beleidsvisie 2014-
2018. In de beleidsvisie zijn beleidsregels en kwaliteitscriteria vastgelegd. Ook is vastgelegd 
op welk kwaliteitsniveau wij onze taken uitvoeren. In het uitvoeringsprogramma becijferden 
wij welke inzet daarvoor nodig is. In het jaarverslag bekijken we of de geformuleerde 
ambities ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Het beoogde resultaat is een Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen voor 
het jaar 2015 conform de wettelijke eisen van onder andere de Wabo. Deze is door ons 
college vastgesteld en wordt conform de regels van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ter 
informatie aan uw raad gezonden. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Door het vaststellen van het jaarverslag Toezicht en Handhaving over het jaar 2015 voldoet 
ons college aan de kwaliteitseisen van de Wabo. Er staan geen rechtsmiddelen open tegen 
het vaststellen van het jaarverslag. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: BUCH 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
Extern overleg gevoerd met: nvt 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Ons college is verplicht om elk jaar een jaarverslag vast te stellen. Dit bepaalt de Wabo. 
Hierin hebben we geen keuze. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat ons college het jaarverslag heeft vastgesteld, informeren wij de provincie over het 
vastgestelde jaarverslag. Op dat moment werken wij conform de eisen uit de Wabo. Ons 
college doet jaarlijks verslag over het gevoerde beleid bij de uitvoering van de Wabo conform 
de beleidscyclus (Big8). 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Geen 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: Zonder een jaarverslag is het niet inzichtelijk in hoeverre de 

vastgestelde doelstellingen zijn behaald en welke urencapaciteit is ingezet. Ook kan de 
provincie in het uiterste geval sancties opleggen in het kader van interbestuurlijk toezicht, 
wanneer jaarlijks geen jaarverslag wordt vastgesteld. 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): niet van toepassing 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wij moeten dit jaarverslag nu vaststellen omdat de Wabo en de provincie elk jaar een 
jaarverslag van ons verlangen. Het jaarverslag is het sluitstuk van de stukken die in het 
kader van het interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) naar de provincie 
moesten worden gestuurd. Voor de volledigheid worden opnieuw ook het eerder 
vastgestelde ‘Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2016’ en de ‘Beleidsvisie 
Toezicht en Handhaving Gemeente Bergen 2014 - 2018’ ter kennisname naar de provincie 
gestuurd. 
 
Bijlagen:  

1. Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 
2. Raadsbesluit 

 
Bergen, 29 maart 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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