
 

 
Agendapunt : 06 
Voorstelnummer : 04-019 
Raadsvergadering : 9 april 2015 
Naam opsteller : Esther Quaedflieg 
Informatie op te vragen bij : Remi Westbroek 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Hafkamp 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150003 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Kennis te nemen van de Uitvoeringsnota Toezicht en Handhaving 2015 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In bijgaand uitvoeringsprogramma beschrijven we de wijze waarop wij onze toezicht- en 
handhavingstaken invullen. Met het vaststellen van dit programma voldoen wij aan de 
verplichting van hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waar de Provincie toezicht 
op houdt. Naast de Wabo-taken is in het programma een aantal aanverwante toezichtstaken 
opgenomen uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en Drank- en Horecawet. 
 
Dit uitvoeringsprogramma bevat de doorwerking van de Beleidsvisie Toezicht en Handhaving 
Gemeente Bergen 2014 – 2018 naar uren voor Toezicht en Handhaving. In de beleidsvisie 
zijn beleidsregels en kwaliteitscriteria vastgelegd. Ook is vastgelegd op welk kwaliteitsniveau 
wij onze taken uitvoeren. In dit stuk becijferen wij welke inzet daarvoor nodig is. Wij bezien 
daarmee of de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Dit 
uitvoeringsprogramma is dus de vertaling van het beleid en de keuzen uit de beleidsvisie 
naar de uitvoering van onze taken. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Het beoogde resultaat is een uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving voor het jaar 
2015 conform de wettelijke eisen van onder andere de Wabo. Deze is door ons college 
vastgesteld en wordt confrom 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.:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Door het vaststellen van het uitvoeringsprogramma voldoen wij aan de kwaliteitseisen van de 
WABO. Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het vaststellen van het werkprogramma.  
 
 
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: 

 
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? 
Wij zijn verplicht om elk jaar een uitvoeringsprogramma vast te stellen. Dit bepaalt de Wabo. 
Hierin hebben we geen keus. We stellen het uitvoeringsprogramma vast op basis van de 
prioriteiten die uw raad stelt en die zijn vastgelegd in de beleidsvisie 2014-2018 en de 
middelen die zij beschikbaar stelt. De prioriteiten hebben we op 6 februari 2014 besproken. 
De beleidsvisie is op 22 juli 2014 vastgesteld en op 23 oktober 2014 in uw raad behandeld. 
 
De raad kan er voor kiezen om de prioriteiten, opgenomen in de onlangs vastgestelde 
beleidsvisie, aan te passen. Ambtelijk zien wij geen aanleiding om u te adviseren om deze 
prioriteitstelling aan te passen. Het toezicht op verleende omgevingsvergunning is immers 
een wettelijke taak. Daarnaast menen wij te voldoen het adequate niveau waarop uitvoering 
gegeven moet worden op uw Wabo taken. Het bijstellen van de toezichtsfrequentie kan 
leiden tot onveilige situaties. De toezichtsfrequentie en de prioriteitsteling van de raad komen 
met elkaar overeen.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wij werken wij conform dit programma. Middels ons jaarverslag doen wij jaarlijks verslag aan 
uw raad over het gevoerde beleid bij de uitvoering van de Wabo conform de beleidscyclus 
(Big8). 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. Het programma is gebasseerd op de beschikbare capaciteit waardoor deze optimaal 
wordt ingezet en er geen overschot of tekort is. Zie ook pagina 11 van het 
uitvoeringsprogramma. 
 
Er zijn geen externe subsidiebronnen beschikbaar 

 overige risico’s: zonder beleid kun je geen onderscheid maken in zaken die je wel en  
niet oppakt. Hetgeen betekent dat we alles moeten doen, waar we geen capaciteit 
voor hebben. 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): dit uitvoeringsprogramma is 
naar aanleiding van de beleidsvisie opgesteld. We becijferen wat de keuzes in de 
beleidsvisie voor gevolgen hebben voor de werklast. Omdat onze capaciteit het niet 
toelaat om alles op te pakken, moeten keuzes gemaakt worden (naar aanleiding van 
de prioritering). Daardoor wordt de beschikbare capaciteit optimaal ingezet 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wij moeten dit uitvoeringsprogramma nu vaststellen omdat de Wabo en de provincie jaarlijks 
een uitvoeringsprogramma van ons verlangen. 
 
 
 
Bijlagen:  
1. Samenvatting beleidsvisie Toezicht en Handhaving 2014 - 2018 
2. Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 
3. Raadsbesluit  
 
 
 
Bergen, 17 februari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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