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1. Managementsamenvatting
In het Besluit Omgevingsrecht is vastgelegd dat jaarlijks een rapportage dient te worden vastgesteld
ten aanzien van de uitvoering van het beleid en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het
verleden jaar. Dit rapport ligt hier voor.
In september 2017 is een reorganisatie uitgevoerd waardoor het team VTH onderdeel is geworden
van de nieuwe afdeling Fysieke Leefomgeving. De werkzaamheden van het team zijn hierdoor niet
veranderd omdat e.e.a. in de wet is vastgelegd. Wel zal mogelijk in de toekomst hierdoor een
verandering in de werkprocessen plaatsvinden en veranderen mogelijk de taken per functie. Dit zal
pas in 2018 uitgevoerd worden.
In 2017 is een nieuw Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH vastgesteld. Dit beleidsplan voldoet aan de
eisen zoals vastgelegd in de wetgeving per 1 juli 2017. Dit wil zeggen dat de Kwaliteitscriteria 2.1 zijn
verwerkt in het plan conform het principe “comply or explain” (pas toe of leg uit). Onze toezichthouder,
de Provincie Limburg heeft het plan als zeer positief beoordeeld. De implementatie van het beleid is
gestart. Er zullen enkele aanpassingen in de werkprocedures noodzakelijk zijn. Door de P&C cyclus
die in het plan is opgenomen zal het beleidsplan een actieve rol blijven spelen bij de activiteiten van
VTH.
In 2017 zijn in totaal 2.364 nieuwe zaken aangemaakt in Squit XO. Circa 300 zaken meer dan in 2016.
Vanaf 1 januari 2017 worden alle vergunningaanvragen digitaal behandeld. Op het gebied van de
vergunningverlening is in 2017 de economische groei duidelijk merkbaar geweest in de vorm van het
aantal ingediende aanvragen van 265 aanvragen in 2016 naar 328 in 2017, een toename van 22 %.
De trend die in 2016 is gestart en in het vorige jaarverslag al is aangegeven heeft doorgezet. In het
uitvoeringsprogramma 2017, opgesteld medio 2016, was er sprake van dat het programma en de
beschikbare capaciteit in evenwicht zouden zijn. De werkdruk in 2017 was echter zeer hoog en er is
geconstateerd dat een tijdelijke capaciteitsimpuls noodzakelijk is om de werkvoorraden beheersbaar
te houden en de klanten tijdig te kunnen bedienen. Daarnaast was sprake van enkele zeer gevoelige
dossiers die zeer veel tijd in beslag hebben genomen. Een aantal doelstellingen is door deze situatie
niet gehaald. Ondanks deze werkdruk zijn we er toch in geslaagd om de afhandelingstermijn van
reguliere vergunningen te beperken tot gemiddeld 36 dagen in plaats van de wettelijke 56 dagen.
Daarnaast is geen enkele vergunning van rechtswege verleend.
Toezicht en Handhaving volgt de trend van Vergunningen. De werkdruk verschuift na de
besluitvorming naar Toezicht en Handhaving. Er is een grote toename in het aantal woningen die
gebouwd en gecontroleerd worden. Geconstateerd is dat er een extra kwaliteitsimpuls noodzakelijk is
op het gebied van o.a. monumenten en milieu. De doelstellingen zijn niet allemaal gehaald maar de
geplande periodieke controles en de controles in de realisatiefase zijn allemaal uitgevoerd.
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Er zijn twee toezichtdagen uitgevoerd door het Flexteam bij respectievelijk het bedrijventerrein
Zoerbeemden en een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Gronsveld..
Daarnaast zijn op verzoek van het Ministerie van BZK. een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Het
betrof een onderzoek naar de toepassing van breedplaatvloeren en een onderzoek naar de het
gebruik van metalen bevestigingsmaterialen in zwembaden. Beide onderzoeken zijn positief afgerond.
In het laatste kwartaal is het digitaal handhaven geïmplementeerd waarvoor in 2017 extra financiële
middelen beschikbaar zijn gesteld. Vanaf 2018 kan deze manier van werken worden toegepast
waardoor de efficiëntie van het toezicht kan worden geoptimaliseerd.
Bij APV en Bijzondere Wetten is het reguliere werk op dit gebied uitgevoerd. In 2017 is gestart met de
Evenementassistent. Begin 2017 hebben diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor de verenigingen en
burgers plaatsgevonden. Het invoeren van de gegevens is niet altijd geheel duidelijk maar door
persoonlijke begeleiding zijn de aanvragen alsnog goed in het systeem gebracht. Het overleg tussen
de verschillende instanties (Politie, Brandweer, GHOR, e.d.) kost momenteel nog veel tijd maar de
verwachting is dat in 2018 een tijdsbesparing ontstaat. Vooral omdat de aanvragers dan gebruik
kunnen maken van de in 2017 ingevoerde gegevens.
Aan het einde van dit rapport is een samenvatting van de doelstellingen weergegeven als ook een
aantal aanbevelingen voor 2018, die nog niet in het uitvoeringsprogramma van 2018 zijn opgenomen.
In de bijlagen zijn de planning en resultaten aan de hand van kengetallen weergegeven evenals een
aantal statistieken in de vorm van grafieken met de ontwikkelingen van de laatste jaren.
Het jaar 2017 is een zeer druk jaar geweest. Door de stijgende economie is het aantal aanvragen het
afgelopen jaar verder toegenomen. We hebben door de hoge werkdruk uiteindelijk besloten om
halverwege 2017 de formatie tijdelijk uit te breiden met 1 FTE. Daarnaast hebben we te maken gehad
met zieke medewerkers. Door de krapte op de markt is het vinden van vervangend personeel moeizaam
en tijdrovend. Toch is het in het algemeen gelukt om veel van de aanvragen binnen de gestelde termijnen
af te handelen. Door prioritering als gevolg van de hoge workload, is op onderdelen de gestelde
doelstelling niet gehaald. In enkele gevallen zijn de doelstellingen buiten onze invloedsfeer niet gehaald
(b.v. doelstelling 3 en 27). De workload heeft veel gevraagd van de vitaliteit van onze medewerkers.
In de uitvoeringsprogramma’s van de afgelopen jaren is al ingespeeld op de formatie die nodig is om de
toenemende aantal aanvragen te kunnen afhandelen. Dit geldt niet alleen voor de Vergunningverleners,
maar is evident voor de toezichthouders en handhavers.
Voor de benodigde formatie vragen wij speciale aandacht. Wij zijn daarover intern in gesprek of hebben
op onderdelen al gehandeld. De ontwikkeling van VTH in kwantitatieve en kwalitatieve zin is in het vierde
kwartaal van 2017 opgepakt. Door het toepassen van procesmanagement wordt de noodzakelijke
ontwikkeling in kwantiteit en kwaliteit in beeld gebracht en opgepakt.
Met de ontwikkeling wordt al zo veel als mogelijk rekening gehouden met de aanstaande Wet private
Kwaliteitsborging in de bouw en de Omgevingswet.
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2. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH)
van de Afdeling Fysieke Leefomgeving.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten binnen de disciplines Vergunningen,
Toezicht en Handhaving voor het jaar 2017 met betrekking tot de
Wabo-activiteiten (bouwen, slopen, strijdig gebruik, uitvoeren van een
werk, milieu, monumenten, brandveilig gebruik), en de APV en
bijzondere Wetten.

Het jaarverslag is voor het gemeentebestuur in het kader van de
planning- en controle cyclus, een instrument om te bepalen of de
doelstellingen van het afgelopen jaar zoals opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma 2017, zijn behaald en welke inzet hiervoor
nodig is geweest. Aan de hand van het jaarverslag kan een bijstelling van de doelstellingen en het
beleid worden uitgevoerd.

Op 18 juli 2017 is het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 vastgesteld. Hiermee voldoet
de gemeente aan de wettelijke eisen zoals neergelegd in het BOR van 1 juli 2017. In dit beleidsplan is
vastgelegd dat jaarlijks een rapportage wordt opgesteld ten aanzien van het uitvoeringsprogramma en
een evaluatie van het beleid e.e.a. conform artikel 7.7 van het BOR. Het jaarverslag dient inzicht te
geven in de resultaten van de eigen doelstellingen, de samenwerking met de RUD en de brandweer,
de verbeteringen gedurende het jaar en de communicatie.

Het jaarverslag dient ingevolge artikel 7.7 BOR door het college te worden vastgesteld en ter
kennisname aan de raad te worden voorgelegd. In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht wordt
het vastgestelde jaarverslag tevens ter kennisname voorgelegd aan de Provincie Limburg.

In het uitvoeringsprogramma 2017 zijn verschillende soorten indicatoren/doelstellingen gedefinieerd die
de basis vormen voor dit jaarverslag. Deze indicatoren zijn gemonitord via het Wabo zaaksysteem Squit
XO en indien nodig via Excel registraties. Te onderscheiden zijn:


Inputdoelstellingen: deze doelstellingen hebben betrekking op de inzet van de organisatie
uitgedrukt in uren;



Prestatiedoelstellingen: deze doelstellingen hebben betrekking op de te leveren prestaties van de
organisatie, uitgedrukt in aantallen;



Naleefdoelstellingen: deze doelstellingen hebben betrekking op het naleven van afspraken, zowel
intern als extern, uitgedrukt in percentages;
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Leefomgevingsdoelstellingen: deze doelstellingen hebben betrekking op de gewenste kwaliteit
van de fysieke woon- en leefomgeving.

In het jaarverslag zijn de resultaten van de doelstellingen te herkennen aan de kleurmarkering
De doelstelling is 100% gehaald

De Doelstelling is 50 % gehaald

De doelstelling is niet gehaald

Doelstellingen die buiten toedoen van VTH niet zijn gehaald

APV – bijzonder Wetten
In dit jaarverslag zijn ook de activiteiten opgenomen van VTH die in 2017 zijn uitgevoerd in het kader van
de APV en de Bijzondere Wetten (Drank- en horecawetgeving, Wet op de kansspelen, Kinderopvang,
Leegstandswet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, e.d.).
Een jaarverslag op dit gebied is niet wettelijk verplicht, maar wordt in het kader van de volledigheid van
de werkzaamheden binnen het team VTH wel in dit jaarverslag opgenomen.

Inhoud
In Hoofdstuk 1 is een managementsamenvatting opgenomen.
Hoofdstuk 2 bestaat uit de inleiding.
Hoofdstuk 3 omvat de resultaten op het gebied van de Wabo. In dit hoofdstuk komen
achtereenvolgens de onderdelen algemeen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving en overige VTH
zaken aan de orde.
In hoofdstuk 4 omvat de resultaten op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten.
In hoofdstuk 5 wordt een resumé van de doelstellingen 2017 weergegeven gevolgd door een
aantal aanbevelingen voor 2018.
In hoofdstuk 6 samen met de bijlage 1 en 2 is de vergelijking tussen planning en uitvoering
weergegeven aan de hand van de kengetallen.
In de bijlagen 3 en 4 zijn een aantal statistieken opgenomen in de vorm van grafieken waarin de
ontwikkelingen van de laatste jaren zijn weergegeven.
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3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
3.1. Algemeen
3.1.1. Zaakgericht werken
Alle Wabo zakentypen worden ingevoerd in het geautomatiseerde zaaksysteem Squit XO. Dit systeem
is tevens een procesbewakingssysteem waarin alle processtappen worden geregistreerd.
Squit XO is gekoppeld aan Decos-Join. In Decos-Join worden de documenten die in Squit XO worden
gegenereerd opgeslagen en dit programma functioneert als archiefsysteem.
Vanaf 2017 wordt het onderdeel vergunningen geheel digitaal uitgevoerd. De medewerkers zijn
hierover bijgeschoold. Vaak gebeurt dit individueel. Dit is een proces dat constant en ad hoc wordt
uitgevoerd.

1. Doelstelling:

Jaarlijks krijgen alle Squit XO gebruikers een interne bijscholing.

Gelet op feit dat hier sprake is van een doorlopend proces en hier jaarlijks aandacht aan is besteed is
deze doelstelling aangemerkt als “gehaald’.
Ad hoc bijscholing tijdens praktijksituaties is vaak leerzamer dan een algemene cursus. Echter hierbij
wordt de kennis niet aan de hele groep kenbaar gemaakt, waardoor vaak dezelfde items per
medewerker moeten worden uitgelegd. Het is daarom aan te bevelen een scholingsprogramma op te
zetten.

3.1.2. Monitoring
Veel van deze zaken worden gemonitord via Squit XO. Daar waar dit ontoereikend is zal extra
monitoring moeten plaatsvinden via eigen Excel-registraties. Zo wordt gebruik gemaakt van een Excel
bestand in het kader van de vergunningverlening als ook bij de controles brandveilig gebruik.

2. Doelstelling:

Er vindt monitoring plaats van de aantallen en soorten vergunningen,
meldingen, controles, etc. en bijbehorende activiteiten.

Monitoring staat en valt bij het invullen van het systeem. De monitoring wordt vaak verstoord doordat
bepaalde gegevens niet worden ingevuld tijdens het vergunningen- en toezichttraject. Het komt voor
dat niet bekend is dat iets moet worden ingevuld. Bekendheid met processen en kennis van Squit XO
kan op dit gebied een positieve bijdrage bieden. Vandaar dat ook voor 2018 de doelstelling m.b.t
scholing en werkprocessen in het uitvoeringsprogramma is opgenomen.
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3.1.3. Wet private Kwaliteitsborging in de bouw (WpKb)
In het uitvoeringsprogramma was opgenomen dat op 1 januari 2017 de WpKb gefaseerd
inwerkingtreding zou treden. Dit is niet gebeurd. Op 4 juli 2017 is als gevolg van uitstel van
behandeling door de Eerste Kamer, in relatie tot de verkiezingen in 2017, de invoering uitgesteld tot
2019.
De in het Uitvoeringsprogramma 2017 opgenomen besparing door de invoering van de WpKb van 400
uur voor de inzet voor een nieuw project inzake brandveiligheid bij B&B’s is dan ook niet uitgekomen.
Verder is intern onderzoek opgestart naar de gevolgen van de Wet voor het team VTH. Dit is nog niet
afgerond.

3. Doelstelling:

Implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen binnen de
organisatie van VTH.

Door opschorting van de wetgeving is de doelstelling niet gehaald. Dit was ook onontkoombaar. VTH
heeft hier dan ook geen invloed op. Het is echter zaak duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van
deze Wet voor VTH inzake de benodigde capaciteit en de wijziging van de taken. Momenteel is
onduidelijk of 2019 een haalbare zaak is voor de inwerkingtreding van de Wet. Er gaan geruchten dat
dit wel eens samen kan vallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Afhankelijk van
de situatie medio 2018 kan worden beslist of nader onderzoek naar de gevolgen van de Wet in 2018
alsnog wordt uitgevoerd.

3.1.4. Wet verbetering Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving (VTH)
In 2016 is de Wet verbetering VTH in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat de gemeenten in
beeld moeten brengen wat men doet om de kwaliteit van de werkzaamheden op het gebied van VTH
te waarborgen. Op 1 juli 2017 is daarnaast het gewijzigde BOR in werking getreden. Hierin is
vastgelegd hoe de kwaliteit van de uitvoering van de basistaken en de thuistaken moet worden
vastgelegd.
Ten aanzien van de basistaken is in 2016 door de gemeenteraad de Verordening Kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht vastgesteld.
Ten aanzien van de ‘thuistaken’ heeft het college op 18 juli 2017 het Integraal Omgevingsbeleidsplan
VTH Wabo 2017-2021 vastgesteld. In het beleidsplan wordt de taakuitvoering gespiegeld aan de
kwaliteitscriteria, waarbij gewerkt wordt volgens de mogelijkheden van "comply or explain".
Hiermee voldoet de gemeente aan de laatst geldende wetgeving op het gebied van de Wabo wat
betreft de kwaliteit.

In het Omgevingsbeleidsplan zijn tevens de eisen inzake de Kritieke Massa geprojecteerd op de
medewerkers betrokken bij de Wabo. Hierbij is vastgesteld dat op het gebied van Toezicht en
Handhaving een kwaliteitsprobleem aanwezig is op het gebied van o.a. milieu en monumenten. Extra
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scholing op dit gebied is noodzakelijk mede gelet op het feit dat de activiteiten op dit gebied ook onder
de Omgevingswet noodzakelijk zullen zijn.
In 2017 is gestart met de implementatie van het nieuwe Omgevingsbeleidsplan. Hieronder zullen een
aantal onderdelen van dit proces nader worden behandeld gezien de omvang van de uit te voeren
taken.

3.1.4.1 Werkprocessen
In het Omgevingsbeleidsplan is aangegeven dat de werkprocessen dienen te worden vastgelegd. In
het zaaksysteem Squit XO zijn de processen vastgelegd binnen het tabblad “taken”. Voor de juridisch
zaken dient dit nog te worden aangepast. Echter gelet op de verschillende overdrachten die
plaatsvinden tussen functies kan het noodzakelijk zijn een nadere omschrijving van het proces vast te
leggen evenals werkinstructies hoe te handelen. Voor enkele zaaktypen (informatieverzoek,
klacht/melding) zijn aan de hand van het nieuwe beleidsplan de procesbeschrijvingen opgesteld. Hier
is echter nog veel werk uit te voeren.

4. Doelstelling:

Procesomschrijvingen, stroomschema’s en werkinstructies voor de Wabo
zaaktypen worden vastgesteld.

De bijwerken, opstellen e.d. van werkprocessen is een continu proces waar jaarlijks aan gewerkt
wordt. Aangezien dit in 2017 ook het geval is, is deze doelstelling aangemerkt als “gehaald”.

Deze doelstelling is overgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018. In het verleden zijn tal van
procesbeschrijvingen, stroomschema’s en werkinstructies gemaakt. Deze zijn veelal verouderd en niet
meer up to date. Gelet op de omvang van de werkzaamheden wordt geadviseerd hiervoor een stagiair
aan te trekken als assistent van de beleidsadviseur die verantwoordelijk is voor deze taak. Daarnaast
is het zinvol om deze doelstelling te concretiseren en de processen die per jaar afgerond dienen te
worden, te benoemen
Daarnaast speelt hier ook de reorganisatie een rol. Er zullen andere structuren komen tussen de
verschillende functies die hun uitwerking zullen hebben op de procesbeschrijvingen, stroomschema’s
en werkinstructies.

Het gebrek aan duidelijke vastgelegde processen levert in de praktijk veel misverstanden op hetgeen
belemmerend werkt in de uitvoering van de taken. Het is aan te bevelen hier structureel tijd voor vrij te
maken zodat alle medewerkers hierbij betrokken worden.

3.1.4.2 Borging van de kwaliteit
De borging van de kwaliteit hangt zeer nauw samen met de werkprocessen onder 3.1.4.1. Het
vastleggen van processen en dergelijke staat niet op zich. Er dient ook sprake te zijn van het
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bijhouden van wijzigingen en het bewaken van de uitvoering. Hiertoe dient een intern
kwaliteitsborgingssysteem te worden opgezet. In de Kwaliteitscriteria 2.1 is opgenomen dat een
dergelijk kwaliteitsborgingssysteem haar goedkeuring dient te krijgen door de Directie. De Directie is
namelijk verantwoordelijk voor de directe sturing op de bedrijfsprocessen.

5. Doelstelling:

Opstellen van een intern kwaliteitsborgingssysteem.

Door het opstellen van het nieuwe Omgevingsbeleidsplan is deze doelstelling in 2017 nog niet aan de
orde geweest. Daarom is de doelstelling overgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018.
Een kwaliteitsborgingssyteem is feitelijk bedoeld voor de gehele gemeentelijke organisatie. Indien dit
in eerste instantie niet haalbaar is, is het echter ook mogelijk een intern kwaliteitsborgingssysteem op
te zetten voor het team VTH. Dit kan dan een uitgangspunt zijn voor de gehele organisatie.

3.1.5. Samenwerking Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Sinds juli 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) in werking. Tot 2017 heeft de
RUD gewerkt met een input begroting waarbij het werkprogramma voor de gemeente EijsdenMargraten 1299 uur bedroeg (begroot op € 96.000,00).

Met ingang van 2017 is gestart met een outputbegroting. Voor de inrichting (bedrijven) gebonden
basistaken (vergunningverlening en het toezicht) wordt een vaste prijs per inrichting gerekend met een
bepaald tarief afhankelijk van het soort inrichting. Voor de overige basistaken op het gebied van
asbest sloop en bodem geldt de nacalculatie. Het werkprogramma 2017, dat in mei 2017 door het
college vastgesteld is begroot op € 86.055,00. De eindafrekening van de werkzaamheden van de
RUD bedraagt € 80.160,23. Dit is een gevolg van terugbetaling uit de winst van 2016.

Op 1 juli 2017 is het nieuwe BOR in werking getreden. Hierin zijn onder andere de activiteiten
vastgelegd die onder de basistaken vallen. Tegen de wijzigingen van het BOR, met name tegen de
activiteiten die onder de basistaken zouden komen te vallen heeft de gemeente Eijsden-Margraten
vanaf 2015 telkenmale bezwaar aangetekend. Dit om te voorkomen dat de omvang van het
inrichtingenbestand dat onder de basistaken valt alsmaar toeneemt. In het uitvoeringsprogramma
2017 is nog aangegeven dat mogelijk 280 inrichtingen onder de basistaken zouden vallen. Uiteindelijk
is het aantal inrichtingen onder de basistaken gestegen van 51 (begin 2017) naar 68 (eind 2017).
Dit zal gevolgen hebben voor het werkprogramma 2018. Momenteel is het werkprogramma 2018 nog
niet door de RUD opgesteld.

Iedere twee maanden vindt een accountgesprek plaats met de RUD waarbij nieuwe ontwikkelingen en
de voortgang van de werkzaamheden worden besproken. Het werkprogramma 2017 dat is
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afgesproken ten aanzien van de controles is uitgevoerd. Daarnaast zijn nog een groot aantal zaken op
het gebied van bodem, geluid en externe veiligheid door de RUD uitgevoerd waarvoor geen
specialisten binnen de eigen organisatie meer aanwezig zijn.
De jaarrapportage 2017 van de werkzaamheden door RUD is opgenomen in bijlage 5
6. Doelstelling:

In het eerste kwartaal van 2017 wordt het inrichtingenbestand doorgelicht met
betrekking tot de basistaken.

Ook voor de komende jaren zal deze doelstelling in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen.
De resultaten van de samenwerking dienen ingevolge het beleidsplan jaarlijks terug te komen in de
rapportage.

Alle opdrachten aan de RUD, buiten de uit te voeren controles, worden doorgegeven middels een
opdrachtenformulier. Zodoende is duidelijk welke opdrachten, wanneer naar de RUD zijn gegaan,
wanneer een antwoord wordt gegeven, e.d.
7. Doelstelling:

Iedere opdracht aan de RUD wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.

Om een goede monitoring te kunnen uitvoeren van de zaken die de RUD in opdracht uitvoert, naast
de reguliere controles, en een verantwoording van de kosten te kunnen geven, is het noodzakelijk dat
een eigen registratie plaatsvindt van de verstrekte opdrachten. Mogelijk dat hier nog een
vereenvoudiging kan plaatsvinden in de registratie. Geadviseerd wordt om dit nader te onderzoeken in
2018.

In 2017 heeft Eijsden-Margraten in het kader van de uitvoering prestatieafspraken Nationaal
Energieakkoord een budget ontvangen van € 7.036,00 voor de uitvoering van Energie audits door de
RUD. Dit is gebeurd aan de hand van een verdeelsleutel per gemeente. De uitvoering van deze
energieaudits wordt centraal uitgevoerd door de RUD.

3.1.6. Samenwerking Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg treedt op als externe adviseur op het gebied van VTH. In het kader
van de brandveiligheid en externe veiligheid worden Wabo-aanvragen beoordeeld en geeft de
Veiligheidsregio een advies af op basis waarvan een aanvraag moet worden aangevuld en/of onder
welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend. In het kader van Toezicht en Handhaving
controleert de Veiligheidsregio gebruiksvergunningen/meldingen van de inrichtingen.
Daarnaast is de Veiligheidsregio een vaste overlegpartner op het gebied van evenementen inzake de
brandveiligheid.
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Ieder kwartaal heeft een overleg plaatsgevonden over de voortgang van de werkzaamheden en
worden eventuele knelpunten besproken. Daarnaast vindt wekelijks een vast afstemmingsmoment
plaats waarbij een vaste medewerker van de Veiligheidsregio bij de gemeente is om lopende zaken te
bespreken.

In het kader van het toezicht verzorgt de Veiligheidsregio de jaarlijkse periodieke controles bij
bedrijven inzake het brandveilig gebruik. Dit gebeurt op basis van de prioritering zoals vastgelegd in
het Integraal Omgevingsbeleidsplan. Dit is verder uitgewerkt in onderdeel 3.3.6.

Ook voor de komende jaren zal dit onderdeel in het uitvoeringsprogramma en jaarverslag worden
opgenomen. De resultaten van de samenwerking dienen ingevolge het beleidsplan jaarlijks terug te
komen in de rapportage.

3.1.7. Samenwerking in de regio
Bij het vaststellen van het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021 is onderkend dat op
het gebied van de Kritieke Massa Eijsden-Margraten op enkele deskundigheidsgebieden kwetsbaar is
doordat de taken worden uitgevoerd door een enkele medewerker.
Om deze kwetsbaarheid te minimaliseren is het zaak om met omliggende gemeenten te gaan
samenwerken. In 2016 is een nieuw samenwerkingsvoornemen vastgesteld met de gemeente
Gulpen-Witten en Vaals, de zogenaamde “lijn 50 gemeenten”. In verband met de reorganisatie medio
2017 en de mogelijke proces- en taakveranderingen die hiermee samenhangen is het onderzoek naar
samenwerking opgeschort naar 2018.
Om het gebied van Welstand en MonumentenCommissie wordt samengewerkt met de gemeenten
Gulpen-Witten en Valkenburg Welstand als welstanddistrict “Mergelland”

8. Doelstelling:

Om de kwetsbaarheid te minimaliseren en de dienstverlening te optimaliseren
zal samenwerking worden gezocht met andere gemeenten.

De samenwerking op het gebied van VTH zal na de reorganisatie medio 2017 opnieuw bekeken
worden. Daarom zal dit item ook in 2018 aan de orde blijven en is dit opgenomen in het
uitvoeringsprogramma 2018.

3.1.8. Omgevingswet
In het uitvoeringsprogramma 2017 is vermeld dat de Omgevingswet in 2019 in werking zal treden. In
de zomer 2017 heeft de demissionair Minister van Infrastructuur en Milieu echter aangegeven dat de
omvang van de voorgestelde veranderingen van dien aard zijn dat de inwerkingtreding wordt
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uitgesteld tot 2021. De implementatie zal echter, zoals al reeds eerder was bekend gemaakt, voltooid
moeten zijn in 2029.
In het kader van de samenwerking lijn 50 gemeenten is een gezamenlijk procesdocument tijdens de
gezamenlijke raadsvergadering op 10 juli 2017 vastgesteld. In het derde kwartaal zijn verschillende
medewerkers gestart met oriënterende cursussen op het gebied van de Omgevingswet.
In 2018 zal een verder plan van aanpak worden opgesteld ten aanzien van de implementatie van de
Omgevingswet. Medewerkers van VTH zullen hier deel van uitmaken gelet op de uitvoeringsgevolgen
voor het team.
Het Integraal Omgevingsbeleidsplan zal geïntegreerd moeten worden in het Omgevingsplan. Hoe dit
vorm moet krijgen zal duidelijk worden in de komende jaren.
Gelet op de impact van deze veranderingen als gevolg van de Omgevingswet zal dit aspect jaarlijks
terugkomen in de uitvoeringsprogramma’s en jaarrapportages.

3.2. Vergunningen
De hoofdtaak van Vergunningen bestaat uit:
-

Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van vergunningen;
Het afhandelen van meldingen;
Het behandelen en beantwoorden van informatieverzoeken.

De activiteiten op het gebied van vergunningen zijn te verdelen over een aantal zaaktypen zoals deze
zijn opgenomen in Squit XO. De belangrijkste zaaktypen zijn:
-

De omgevingsvergunning;

-

Het informatieverzoek;

-

Het principeverzoek;

-

Het welstandsverzoek;

-

De melding brandveilig gebruik;

-

De sloopmeldingen;

-

De melding Activiteitenbesluit.

Digitalisering
In 2017 is de digitalisering van de vergunningszaaktypen compleet. Dit betekende een wijziging van
de processen. De administratie heeft in het begin van het proces een belangrijke taak om alle
inkomende zaken te digitaliseren. Voorheen werden vooral analoge dossiers aangelegd . Vanaf 1
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januari 2017 worden alle zaken digitaal opgestart in Squit XO. Hierbij dient, in het kader van de
archief wet, bij analoge aanvragen tevens een analoog dossier te worden bijgehouden
Aan het eind van het proces heeft ook een verandering plaatsgevonden. Voorheen werden de
vergunningen uitgeprint en afgeleverd bij DIV ter verzending. DIV digitaliseerde de definitieve
documenten en dat ging weer retour naar team VTH. Vanaf 1 januari 2017 worden de vergunningen
digitaal doorgestuurd naar DIV die ze uitprint en verstuurd.
In dit nieuwe proces is het noodzakelijk dat alle digitale koppelingen functioneren en dat alle
programma’s optimaal werken. Dit was in 2017 zeker niet het geval. Vaak waren er storingen en dit
zorgde voor vertraging in het proces hetgeen voor de uitvoering van het werk als erg vervelend wordt
ervaren en zeer veel onproductieve tijd heeft gekost.

Resultaten
Een overzicht van de planning 2017 en het resultaat 2017 voor het onderdeel Vergunningen op basis
van kengetallen is weergegeven in bijlage 1, pagina 47.
Verder is in bijlage 4 een vergelijking met de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt, Op pagina 63 is het
verloop van het aantal ingediende Wabo-aanvragen per week en per kwartaal aangegeven vanaf
2010. Hierin is te zien dat het aantal aanvragen in een stijgende lijn zit.

In het jaarverslag van 2016 is al geconstateerd dat een tekort aan capaciteit aanwezig was van 545
uur. Deze trend heeft zich voortgezet in 2017. Medio 2017 is onderkend dat er sprake is van een
voortschrijdend capaciteitstekort. Daarom is extra capaciteit ingehuurd. Daarnaast is een extra
capaciteitstekort ontstaan als gevolg van de uitval door ziekte. De werkdruk was dan ook zeer hoog.
Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten van de
doelstellingen.

3.2.1. Zaaktype omgevingsvergunningen
Vanaf 1 januari 2017 is gestart met het digitaal afhandelen van de aanvragen om een
omgevingsvergunning.
In 2017 zijn 328 aanvragen omgevingsvergunning ingediend. Hiervan is 85 % digitaal via het OLO
ingediend. Deze aanvragen worden rechtstreeks in het zaaksysteem ingelezen als alle digitale
koppelingen goed functioneren. Als het systeem niet goed functioneert zorgt dit voor tijd en efficiëntie
verlies. In 2017 hebben we vaak te kampen gehad met kinderziektes op ICT-gebied. Dit is mede een
gevolg van de koppeling met Decos Join. Door intensieve samenwerking met het team ICT en DIV is
hard gewerkt om deze fouten tot een minimum te beperken echter ze zijn eind 2017 nog niet
opgelost. Hier dient meer energie in te worden gestoken.
Daarnaast dient ingevolge de Archiefwet een analoog ingediende aanvraag ook analoog te worden
gearchiveerd. Dit betekent dat van deze vergunningen ook een analoog dossier aanwezig dient te
zijn.
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9. Doelstelling:

Alle zaaktypen met betrekking tot de Wabo worden digitaal afgehandeld.

Er zijn 292 Wabo-

verdeling soort 292 Wabo-vergunningen
2017

aanvragen afgehandeld.
95% volgens de reguliere

4%
1%

enkelvoudig regulier

procedure. Deze
verhouding en de

meervoudig regulier
43%

52%

samenstelling van de
vergunning (meer-

enkelvoudig uitgebreid
meervoudig uitgebreid

enkelvoudig) blijft in jaren
vrijwel gelijk.

Momenteel beschikt de gemeente over één applicatiebeheerder op het gebied van Squit XO en
daarnaast ook één applicatiebeheerder op het gebied van Decos Join. Op dit gebied zijn we erg
kwetsbaar. Het is in 2017 meerdere keren voorgekomen dat problemen niet konden worden opgelost
door afwezigheid van een van de applicatiebeheerders. Het is daarom aan te bevelen het
applicatiebeheer uit te breiden. Voorwaarde hierbij is wel dat een applicatiebeheer ook gebruiker
dient te zijn omdat anders geen sprake is van kennis van de processen die plaatsvinden.

Gevoelige aanvragen.
In 2017 zijn enkele aanvragen omgevingsvergunning behandeld die veel commotie hebben
losgemaakt bij de bevolking. Dit heeft tot gevolg gehad dat hier zeer veel uren aan zijn besteed. Met
dergelijke situaties kan vooraf geen rekening worden gehouden. Wel was in het
uitvoeringsprogramma 2017, 300 uur gereserveerd voor speciale onvoorziene bestuursopdrachten.
Deze zijn vrijwel geheel opgegaan aan een aantal (politiek bestuurlijk) gevoelige dossiers.
Voor de toekomst rekening dienen we rekening te houden met een uitbreiding van zaken waarbij
burgerparticipatie een steeds grotere rol gaat spelen, waardoor de taken van de Klantadviseur ook
anders zullen gaan worden.

In de afgelopen jaren zijn we constant bezig geweest de klanten te faciliteren bij het indienen van een
ontvankelijke aanvraag. Men kan een concept aanvraag indienen, op de website checklijsten met de
indieningsvereisten gebruiken, een principeverzoek indienen, e.d.. Steeds wordt er op gewezen dat
men 10% korting op de leges kan krijgen als een ontvankelijke digitale aanvraag wordt ingediend. In
2017 zijn 125 aanvragen ontvankelijk ingediend. Van de 292 genomen besluiten is dit een percentage
van 43%. Dit is een lichte daling van 3% ten opzichte van de laatste jaren. De doelstelling is daarmee
voor 64 % gehaald.
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10. Doelstelling:

Het aantal ontvankelijke aanvragen bedraagt 67%.

Bij deze doelstelling zijn we geheel afhankelijk van de klant. Om dit percentage te verhogen zullen we
steeds blijven wijzen op het belang van een goed vooroverleg en het toezenden van de checklijsten.
Door de hoge werkdruk is momenteel hier niet veel tijd voor.
Uit een vergelijking ten opzichte van de voorgaande jaren kan geconstateerd worden dat de
verhouding tussen ontvankelijk en niet-ontvankelijk vrijwel constant blijft en zelfs ondanks de
inspanningen van de laatste jaren een lichte daling te zien geeft.
In 2018 zal ingevolge de reorganisatie mogelijk een herverdeling van taken plaatsvinden waardoor de
klant sneller in contact komt met VTH. Hierbij kan sneller gewezen worden op het belang van een
ontvankelijke aanvraag en hoe deze te bereiken is.

In het verleden zijn met de interne adviseurs (mondelinge) afspraken gemaakt om binnen 14 dagen
een bruikbaar advies af te geven als het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning. Voor zaken
waarbij de activiteiten strijdigheid met het bestemmingsplan (artikel 2.12..1.a.2 en 12.2.1.a.3) van
toepassing zijn is deze termijn voor RO gesteld op 21 dagen.
De externe adviseur RUD heeft eigen kwaliteitsbepalingen vastgelegd en hierin de prestatienorm van
14 dagen overgenomen. De RUD is deze afspraken goed nagekomen in 2017.
De externe adviseur Veiligheidsregio heeft deze norm als zodanig niet vastgelegd. Het komt dan ook
regelmatig voor dat het advies niet binnen 14 dagen wordt verstrekt.
Als adviezen niet binnen de gestelde termijn worden afgegeven kost dit extra tijd omdat de
Klantadviseur Wabo hier dan achteraan moet gaan. Dit is niet efficiënt en wordt als erg vervelend
ervaren.

11. Doelstelling:

De afspraken opgenomen in SLA’s worden gemonitord.

Als gevolg van de reorganisatie en een mogelijke nieuwe herverdeling van taken zijn de afspraken
nog niet vastgelegd in SLA’s. Dit aspect maakt feitelijk deel uit van de werkprocessen en is naar 2018
doorgeschoven.
Hierbij dient ook de advisering in het kader van Toezicht & Handhaving, Juridische zaken en
legesbezwaren worden meegenomen.

Vanaf 1 januari 2015 is de gewenste behandeltermijn voor enkelvoudige, digitale bouwaanvragen die
niet strijdig zijn met het bestemmingsplan en ontvankelijk zijn ingediend, bepaald op 14 dagen.
In de afgelopen jaarverslagen van 2015 en 2016 is reeds geconstateerd dat deze doelstelling vrijwel
niet haalbaar is gelet op kwetsbaarheid door de beschikbaarheid van slechts één bouwplantoetser.
Daarnaast is reeds geconstateerd dat in 2017 een erg hoge werkdruk aanwezig was en er sprake is
van een capaciteitstekort.
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In 2017 vielen 20 vergunningen onder de categorie aanvragen die in aanmerking komen voor de 14
dagen termijn. Bij 5 vergunningen is dit ook gehaald. De doelstelling is gehaald voor 25%.

12. Doelstelling:

90% van de enkelvoudige, digitale bouwaanvragen die niet strijdig zijn met het

bestemmingsplan en die ontvankelijk zijn worden binnen 14 dagen afgehandeld.

De gemiddelde afhandeltermijn van deze categorie vergunningen bedroeg 27 dagen.
Gelet op de ervaring van de afgelopen jaren zal deze doelstelling in de toekomst moeilijk haalbaar
blijven. Het is aan te bevelen het aantal bouwplantoetsers uit te breiden. Dit kan door de
bouwplantoets onder te brengen bij meerdere personen. Indien een dergelijke aanvraag bij ontvangst
kan worden herkend kan meteen actie worden ondernomen door dit soort aanvragen apart te
behandelen. Het werkproces zal dan hierop moeten worden aangepast.

Uiteraard dienen ook de overige aanvragen voor een omgevingsvergunning zo snel mogelijk te
worden afgehandeld. Uit een analyse sinds 2014 is gebleken dat de gemiddelde beslistermijn om een
reguliere vergunning te verlenen 35 dagen bedroeg. In 2016 was de gemiddelde afhandeltermijn
teruggebracht naar 31 dagen. Hierbij is de termijn waarbij een aanvraag stilligt als gevolg van een
verzoek om aanvulling niet meegerekend.
In 2017 is de gestelde termijn juist niet gehaald. De gemiddelde afhandeltermijn voor reguliere
vergunningen in 2017 bedroeg namelijk 36 dagen.

13. Doelstelling:

90% van de reguliere vergunningen (uitgezonderd de categorie uit doelstelling
12) worden binnen een termijn van 35 dagen afgehandeld.

Zoals reeds is aangegeven zijn de gestelde termijnen sterk onder druk komen te staan als gevolg van
de grote hoeveelheid aanvragen. Ten opzichte van 2016 een verlenging van de termijn maar
desondanks is dit nog ruim onder de wettelijke termijn van 56 dagen.
In 2018 is de termijn gesteld op 40 dagen, dit gelet op de hoge werkdruk.

Voorkomen dient te worden dat vergunningen van rechtswege worden verleend of dat een besluit voor
verlenging van de termijn moet worden genomen. Dit laatste is echter niet altijd te vermijden. De
oorzaken voor het toepassen van een verlengingsbesluit zijn vooral:
-

Late aanlevering aanvullende stukken;

-

Behandeling in overleg met portefeuillehouder;

-

Besluitvorming door college.

14. Doelstelling:

< 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend.
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In 2017 is géén enkele reguliere vergunning van rechtswege verleend.
Verder heeft in 2017 bij 33 van 292 afgehandelde vergunningaanvragen een termijnverlenging
plaatsgevonden. Dit is bij 11% van de besluiten. In 2016 was dit 19%. Ook op dit gebied is ondanks
de toename in het aantal aanvragen en besluiten een verbetering te constateren.

3.2.2. Zaaktypen informatieverzoeken complex/eenvoudig
Gebleken is dat het aantal informatieverzoeken erg hoog blijft. In 2017 869 informatieverzoeken. Om
hier vat op te krijgen en het aantal verzoeken terug te brengen is in 2017 een analyse uitgevoerd naar
deze informatieverzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een stageopdracht door een
HBO-student.
Uit de resultaten van dit onderzoek “het efficiënter behandelen van informatieverzoeken” (kenmerk
Z/17/062245/241621) blijkt dat:
-

80% wordt ingediend door particulieren en 20% door bedrijven, voornamelijk
adviesbureaus, architecten en makelaars;

-

32 % van de vragen gaat over bestemmingsplannen;

-

33% van de vragen gaat over vergunningen en

-

13% gaat over verleende vergunningen of inzage hiervan;

Door de resultaten te vertalen naar bijvoorbeeld een rubriek van meest gestelde vragen op de website
of een directe telefonische afhandeling door VTH kan het aantal informatieverzoeken mogelijk worden
gereduceerd. Daarnaast zijn de vragen van bedrijven vaak van dien aard dat deze worden gebruikt in
een commercieel traject (verkoop woningen/of perceel). Het heffen van leges hiervoor is te
overwegen. In 2018 zal dit project verder worden voortgezet en is dan ook opgenomen in het
uitvoeringsprogramma 2018.

In 2017 is het bestaande protocol Informatieverzoeken (kenmerk Z/14/INTERN/001440/2040007)
aangepast. Het is namelijk vooraf niet te bepalen of sprake is van een eenvoudige of een uitgebreide
vraag. De behandelaar kan dit pas bepalen tijdens de behandeling van de vraag. De registratie van
het soort informatieverzoek vindt plaats in Squit XO. Uit de registratie blijkt echter dat slechts bij 65
van de 869 informatieverzoeken de aard van het informatieverzoek is aangegeven. Daarnaast is de
datum van de afsluiting van de zaak vaak pas later ingevuld. Dit betekent dat het protocol niet correct
is uitgevoerd. Hierdoor is het resultaat van de doelstellingen niet erg betrouwbaar.

30 eenvoudige informatieverzoeken. Hiervan zijn er 12 afgehandeld binnen 3 dagen. Dit is 40%.
De gemiddelde afhandeltermijn bedraagt 7,6 dagen
15. Doelstelling:

95% van de eenvoudige informatieverzoeken worden afgehandeld binnen
3 werkdagen.
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In totaal zijn 344 informatieverzoeken, zonder aanduiding eenvoudig of complex, afgehandeld binnen 3
dagen.

35 complexe informatieverzoeken. Hiervan zijn er 27 afgehandeld binnen 14 dagen. Dit is 77%.
De gemiddelde afhandeltermijn bedraagt 8,2 dagen.
16. Doelstelling:

50% van de ingewikkelde informatieverzoeken worden afgehandeld binnen
14 werkdagen.

In totaal zijn 284 informatieverzoeken, zonder aanduiding eenvoudig of complex, afgehandeld binnen 14
dagen.

De uitvoering van het protocol Informatieverzoeken vraagt extra aandacht van de behandelaars. In het
algemeen is de naleving van vastgelegde afspraken een aandachtspunt voor het hele team.
Door het opzetten van een intern kwaliteitsborgingssysteem kan de naleving worden geoptimaliseerd.
Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018.

3.2.3. Zaaktype principeverzoek
In 2017 zijn 43 principeverzoeken afgehandeld. Hiervan zijn er 16 binnen de termijn van 90 dagen
afgehandeld. De doelstelling is hiermee voor 37% gehaald.
17. Doelstelling:

De doorlooptijd van de principeverzoeken bedraagt < 90 dagen.

Zoals al reeds is aangegeven is de werkdruk in 2017 erg hoog geweest en is hierdoor de gemiddelde
doorlooptijd van 90 dagen niet gehaald. Door de hoge werkdruk heeft de prioriteit gelegen bij de
vergunningaanvragen aangezien het hier gaat om wettelijke termijnen. De gemiddelde afhandeltermijn
van deze principeverzoeken bedraag 180 dagen.

Voor 2018 blijft de streeftermijn gehandhaafd en zal gemonitord worden hoe de afhandeltermijn zich
ontwikkelt.

3.2.4. Zaaktypen vooroverleg welstand / vooroverleg monumentencommissie
In 2017 zijn 62 aparte aanvragen vooroverleg welstand en 1 aparte aanvraag vooroverleg
monumentencommissie ingediend.
In totaal zijn in 2017 249 plannen door de Dorpsbouwmeester behandelt.
Ten opzichte van de afgelopen jaren is de goedkeuring bij de eerste behandeling gestegen tot van ca.
20% naar ruim 36% van de behandelde plannen (zie grafiek welstandsadvisering Dorpsbouwmeester
pagina 53). De zittingen door de Dorpsbouwmeester vinden sinds 2016 wekelijks plaats en worden
tijdens of direct na de behandeling de adviezen door de klantadviseurs zelf opgesteld. De inzet van
een extra secretaris, zoals in het verleden is hierdoor niet meer nodig.
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In verband met de ziekte van de Dorpsbouwmeester zijn in de loop van 2017 een tweetal
plaatsvervangers benoemd die de taken hebben overgenomen. Hierdoor is wel meer tijd besteed door
de vervangers.
Voor 2018 zal het traject met de vervanger worden voortgezet. In de loop van 2018 zal het traject voor
benoeming van een nieuwe Dorpsbouwmeester worden opgestart e.e.a. in samenwerking met de
leden van het Welstandsdistrict Mergelland, Gulpen-Wittem en Valkenburg.

Het vooroverleg Monumentencommissie wordt sinds 1 september 2017 behandeld door de afdeling
Mens en Samenleving. De taken omtrent de monumenten zijn hier ondergebracht. Er vindt een nauwe
samenwerking plaats met de betreffende medewerker. Ook de behandeling in de
Monumentencommissie wordt vanuit hier gestuurd.
In totaal zijn in 2017 86 plannen door de Monumentencommissie behandelt.

In 2018 zal worden onderzocht of het proces van de Monumentencommissie, die eenmaal per 2
weken zitting heeft en met een extra secretaris werkt die de verslagen opstelt, niet kan worden
vereenvoudigd en worden versneld.

3.3. Toezicht en Handhaving (T&H)
3.3.1. Algemeen
Ook in het kader van Toezicht en Handhaving wordt zaakgericht gewerkt. De belangrijkste zaaktypen,
zoals die in Squit XO zijn opgenomen zijn:
-

Opleveringscontrole (bij verleende vergunningen/meldingen);

-

Periodieke controle (milieu en brandveiligheid);

-

Klacht/melding;

-

Handhavingsverzoek;

-

Themacontrole;

-

Inventariserende controle (bedrijven terreinen);

-

Melding besluit bodemkwaliteit.

Het merendeel van de T&H zaaktypen wordt uitgevoerd naar aanleiding van verleende vergunningen
en afgehandelde meldingen. Door de toename van het aantal vergunningaanvragen in 2017 heeft dit
een uitwerking op het aantal te controleren vergunningen in 2018 en mogelijk nog later.
Verder bestaan de taken uit het uitvoeren van periodieke controles in de gebruiksfase. Dit heeft
betrekking op de terreinen van milieu en brandveiligheid.
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Een ander belangrijk aspect zijn de taken naar aanleiding van meldingen door derden ten aanzien van
mogelijke overtredingen op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening.
Verder zijn in 2017 twee extra taken in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uitgevoerd in verband met het instorten van de vloeren van de parkeergarage op
Eindhoven Airport op 27 mei 2017 en het gebruik van metalen bevestigingsmaterialen in zwembaden.

Een overzicht van de planning 2017 en het resultaat 2017 voor het onderdeel Toezicht & Handhaving
op basis van kengetallen is weergegeven in bijlage 2, pagina 52.

3.3.2. Digitaal Toezicht en Handhaving
Als gevolg van de digitalisering bij de vergunningverlening is het noodzakelijk om ook het toezicht
digitaal op locatie uit te voeren. Er zijn immers geen analoge stukken meer voor handen die gebruikt
kunnen worden bij de controles.
Naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma 2017 zijn in de begroting 2017 middelen opgenomen
om de benodigde hardware en software te kunnen aanpassen. Hierbij is de aansluiting met het
bestaande programma Squit XO een vereiste.
In de tweede helft van 2017 is het programma Squit2Go aangeschaft en geïnstalleerd. In december
2017 is een gebruikerscursus gehouden en zijn tablets gereedgemaakt voor het digitale toezicht voor
1 januari 2018.

18. Doelstelling:

Toezicht en Handhaving op locatie wordt gedigitaliseerd.

In 2018 zal dit traject verder worden geoptimaliseerd. Hierbij zullen regelmatig evaluaties worden
gehouden.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het toezicht op oude vergunningen die niet digitaal zijn
afhandeld, ook op locatie niet digitaal kan worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de periodieke
controles. Wil men deze digitaal uitvoeren zullen veel oude dossiers gedigitaliseerd moeten worden
hetgeen een grote investering vergt.

3.3.3. Integrale controle
Om de administratieve lastendruk van burgers en ondernemers zoveel mogelijk te beperken worden
de periodieke controles, integraal uitgevoerd waardoor sprake is van één controlemoment. Dit geeft
daarnaast ook een besparing op de capaciteit door efficiency.
Dit gebeurt ook bij de controles door de flexteams tijdens de controles van bedrijventerreinen.

19. Doelstelling

De controles worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd.
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Indien deskundigheid noodzakelijk is wordt deze ingeschakeld. Deze is adhoc bereikbaar bij de RUD
en de Veiligheidsregio. Hiernaast vindt wekelijks overleg plaats met de vaste medewerker van de
Veiligheidsregio waarbij de actuele zaken op het gebied van de brandveiligheid worden besproken.
Daarnaast vindt per kwartaal overleg plaats met de Veiligheidsregio en de RUD over actuele en
lopende zaken.
Overleg met andere instanties zoals Politie en Justitie vindt alleen plaats als de situatie hiervoor
vraagt.
20. Doelstelling:

Er vindt regelmatig overleg plaats inzake integrale handhavingszaken en
afstemming over integraal optreden naar buiten.

In 2018 zal overleg worden voortgezet en mogelijk geïntensiveerd als de situatie dit noodzakelijk
maakt.

3.3.4. Flexteam
In 2017 zijn twee activiteiten door het Flexteam van de gemeente uitgevoerd, dit in samenwerking met
de Politie en de Veiligheidsregio.
De uitwerking van deze activiteiten is verder uitgewerkt in paragraaf 3.3.10.
21. Doelstelling:

VTH stelt capaciteit ter beschikking bij de inzet van een flexteam.

Ook in 2018 zal de inzet van flexteams worden voortgezet.

3.3.5. Naleefgedrag
Het naleefgedrag is bijgehouden per soort controle en is verder uitgewerkt bij paragraaf 3.3.6.
22. Doelstelling:

Bij controles wordt het naleefgedrag geregistreerd in de vorm van de soort en
aantal overtredingen.

In 2018 wordt deze activiteit voortgezet omdat het streven is om een naleefgedrag van 100% te
scoren. Dit zou dan betekenen dat geen overtredingen tijdens de controles zijn geconstateerd en dat
alle voorschriften worden nageleefd. Het uitvoeren van controles en handhavend optreden heeft een
preventieve werking die tot een vergroting van het naleefgedrag zou moeten leiden. Om het effect van
T&H te meten blijft deze monitoring noodzakelijk.

3.3.6. Zaaktype periodiek controle
Periodieke controles vinden plaats op het gebied van milieu en brandveiligheid.
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Van deze bedrijven zijn in Squit XO de zogenaamde “locatiedossiers” aangemaakt. Aan de hand van
de risicoanalyse en het naleefgedrag wordt bepaald wat de controlecyclus is.

3.3.6.1 Milieu
Medio 2017 bestaat het inrichtingenbestand milieu uit 942 inrichtingen.
-

53 inrichtingen vallen onder de basistaken en moeten worden behandeld door de RUD.
Hieronder vallen de 17 vergunningsplichtige inrichtingen (type C) waarvan 2 inrichtingen
onder het toezicht van de Provincie vallen en 36 inrichtingen type B en B-OBM

-

889 inrichtingen vallen onder de niet-basistaak (zogenaamde thuistaken)
Hiervan zijn 204 inrichtingen niet meldingsplichtig (type A) en 685 inrichtingen
meldingsplichtig (type B) ingevolge het Activiteitenbesluit.

De type A-inrichtingen worden door de wetgever als het minst milieurelevant beschouwd. In het
nieuwe Integrale Omgevingsbeleidsplan VTH is dit overgenomen. Type A-inrichtingen zullen derhalve
niet-actief worden gecontroleerd, tenzij sprake is van een zeer slecht naleefgedrag.
Dit is vastgelegd in de risicoanalyse voor het Integrale Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021.

Van de 889 inrichtingen zijn in 2017 169 bedrijven integraal gecontroleerd (inclusief de toezichtdagen,
zie 3.3.10)

23. Doelstelling:

Er worden 110 integrale controles milieu uitgevoerd.

De top 3 van meest voorkomende overtredingen is:


Niet tijdig gekeurde brandblussers/ bovengrondse tank



Verbouwingen uitgevoerd zonder Wabo-vergunning



Bedrijf en/of veranderingen niet gemeld doormiddel van melding Activiteitenbesluit.

Het naleefgedrag is vastgesteld op 46%.
Het inrichtingenbestand en de omgevingsfactoren zijn vrijwel niet veranderd. Het bijstellen van
de risicoanalyse zoals opgenomen in het Bijlage 2 van het Integraal Omgevingsbeleidsplan is
dan ook niet noodzakelijk.
In het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 zijn aan de hand van de risicoanalyses 126 controles
gepland.

3.3.6.2 Brandveilig gebruik
Medio 2017 zijn 196 bedrijven bekend die een vergunningen en een melding brandveilig gebruik
hebben. Bij deze bedrijven zijn in 2017 door de Veiligheidsregio Zuid Limburg 101 controles
uitgevoerd.
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Hierbij zijn 18 hercontroles uitgevoerd hetgeen betekent dat het naleefgedrag 81 % bedraagt.

Daarnaast zijn in het kader van de integrale milieucontroles en controles van de
bedrijventerreinen nog extra 169 bedrijven gecontroleerd op het aspect brandveiligheid.

Verder zijn in 2017 25 controles uitgevoerd tijdens de carnavalsperiode waarbij vooral is
gekeken naar de brandveiligheid van de aangebrachte versieringen.
24. Doelstelling:

Er worden 110 integrale controles brandveilig gebruik uitgevoerd.

Het inrichtingenbestand en de omgevingsfactoren zijn vrijwel niet veranderd. Het bijstellen van
de risicoanalyse, zoals opgenomen in het Bijlage 2 van het Integraal Omgevingsbeleidsplan is
dan ook niet noodzakelijk.
In het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 zijn aan de hand van de risicoanalyses 102 controles
gepland.

3.3.7. Zaaktype oplevercontrole
Deze controle vindt plaats naar aanleiding van een recent verleende vergunning of een recent
ingediende melding die in uitvoering is gegaan en een startmelding door de vergunninghouder
is ingediend. De oplevercontroles worden meestal integraal uitgevoerd, omdat de meeste
omgevingsvergunningen bestaan uit meerdere activiteiten. De controle wordt uitgevoerd naar
aanleiding van een risicoanalyse.
In de onderstaande grafiek is een samenvatting van de oplevercontroles weergegeven.
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3.3.7.1 Bouwen
De controles zijn gericht op veiligheid, zoals constructieve veiligheid, bouwkundige risico’s en
brandveiligheid. Het toezicht op welstand is tevens een aandachtspunt, dit is meer gericht op
leefbaarheid.
Naast de risicoanalyse is per bouwcategorie middels een inspectie matrix vastgelegd op welk moment
en hoe vaak een controle dient te worden uitgevoerd. Hierbij is de start en voortgang afhankelijk van
de meldingen door de vergunninghouder. In de praktijk betekent dit dat indien geen melding
plaatsvindt vaak de controles niet volgens de matrix kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat het
aantal bezoekmomenten zoals in het Omgevingsbeleidsplan is vastgesteld per vergunning is niet
gehaald.

Gepland voor 2017 waren de controles van 47 dossiers met het onderdeel bouwen.
Uitgevoerd zijn controles bij 106 dossiers met het onderdeel bouwen.
De grootste groei is bij het aantal uitgevoerde woningen. Hier is een toename van ca. 1200 uur ten
opzichte van de planning. Deze toename is een gevolg van de economische groei, zoals al is
aangegeven bij het onderdeel vergunningen, waardoor meer gebouwd wordt.

Ook voor 2018 worden extra verleende vergunningen verwacht. Een en ander is verwerkt in het
Uitvoeringsprogramma 2018.

3.3.7.2 Strijdig planologisch gebruik bouwwerken
Voor 2017 waren 85 controles met het onderdeel strijdig planologisch gebruik gepland. Het betreft
hierbij de zogenaamde kruimelgevallen en uitgebreide planwijzigingen. In het Integraal
Omgevingsbeleidsplan is medio 2017 besloten dat enkelvoudige aanvragen die vallen onder een
kruimelgeval of een binnenplanse wijziging, in principe niet gecontroleerd worden aangezien de
risicoanalyse een beperkt tot klein risico aangeeft. Hierdoor is het geplande aantal controles niet
geheel uitgevoerd.
In 2017 zijn 45 controles op dit gebied uitgevoerd. Veelal zijn deze controles tezamen met de activiteit
bouwen uitgevoerd.

3.3.7.3

Slopen

Voor de controles van sloopwerkzaamheden waren voor 2017 geen controles gepland.
In 2017 zijn 23 controles uitgevoerd inzake de sloop betreffende 11 locaties. Op 5 locaties (met 9
controles) ging het om illegale activiteiten en op 6 locaties (met 14 controles) betrof het
sloopactiviteiten die samen met een bouwaanvraag waren ingediend. Veelal betrof het
sloopactiviteiten bij monumenten die extra aandacht hebben.
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Daarnaast is in verband met mogelijke asbestverdachte sloopwerkzaamheden op tweetal locaties een
controle uitgevoerd door de RUD. Hiervoor is in het werkprogramma van de basistaken tijd
gereserveerd.
In 2018 zal ook rekening worden gehouden met de administratieve afwikkeling van sloopmeldingen
die niet-actief gecontroleerd worden. Door de Inspectie SZW worden de start, eind en
wijzigingsmeldingen doorgestuurd die na toetsing bij de betreffende melding dienen te worden
opgeslagen.

3.3.7.4. Uitvoeren van een werk/aanleg
Deze activiteit wordt niet-actief gecontroleerd aangezien de risicoanalyse hier een lage prioritering aan
geeft.

In 2017 waren 2 controles gepland. Er zijn 3 controles met deze activiteit uitgevoerd.

3.3.7.5 Monumenten
Monumenten worden actief gecontroleerd, dat wil zeggen dat ook indien geen startmeldingen van de
vergunninghouder worden ingediend controles worden uitgevoerd. Daarnaast zal meestal sprake zijn
van een combinatie tussen de onderdelen bouwen en/of strijdig gebruiken en/of slopen.

Voor 2017 waren 15 monumenten locaties gepland. Er zijn 24 locaties gecontroleerd.
Er was in 2017 geen duidelijk beeld van de monumentale locaties waar een vergunning in uitvoering
was. In het tweede kwartaal is hierop een speciale analyse uitgevoerd in Squit XO. Op basis van de
analyse zal in 2018 een nieuwe planning worden gemaakt

25. Doelstelling:

Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd.

Voor 2018 zal gewerkt worden met een overzicht waarop de monumenten waarbij een vergunning is
afgegeven en die nog niet gereed is gemeld en waarop de controles vooruit gepland kunnen worden.
Zodoende wordt een duidelijk beeld gegeven van de openstaande zaken en de uit te voeren
controles.

3.3.7.6 Brandveilig gebruik
Er kan sprake zijn van een melding of een vergunning brandveilig gebruik.
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Als een nieuwe melding of vergunning wordt ingediend, wordt deze in het programma van de
periodieke controles opgenomen en gepland voor het komende jaar. Betreft het nieuwe inrichtingen
dan zal de eerste periodieke controle worden gepland voor het komende jaar.
In 2017 zijn 4 meldingen brandveilig gebruik afgehandeld en 5 vergunningen brandveilig gebruik
verleend.

3.3.7.7 Milieu
Er kan sprake zijn van een melding Activiteitenbesluit of een vergunning.
Toezicht en handhaving van de vergunningen (inrichtingen type C) ligt bij de RUD, dit geldt ook voor
de oplevercontroles.
Als een melding wordt ingediend dan wordt deze in het programma van de periodieke controles
opgenomen. Betreft het nieuwe inrichtingen dan zal de eerste periodieke controle worden gepland
voor het komende jaar.
In 2017 zijn 61 meldingen Activiteitenbesluit afgehandeld en 4 vergunningen (door de RUD).
Hierbij betrof het 15 keer het oprichten van een nieuw bedrijf.

3.3.8. Zaaktype administratieve controle
Vanaf 2014 zijn zogenaamde zelfcontroles gepland bij type A-inrichtingen. Deze hebben een integraal
karakter omdat meerdere onderwerpen worden meegenomen (milieu, brandveiligheid, drank- en
horeca, etc.).

26. Doelstelling:

Er worden zelfcontroles uitgevoerd bij 40 categorie A-bedrijven.

In het Integraal Omgevingsbeleidsplan is vastgelegd dat type A inrichtingen niet meer actief
gecontroleerd zullen worden. Gelet hierop en het gebrek aan capaciteit zijn deze zelfcontroles niet
uitgevoerd.

In het kader van de afhandeling van administratieve zaken bij bijvoorbeeld asbestverwijdering,
tanksaneringen e.d. zijn in 2017 34 administratieve controles opgestart.

3.3.9. Zaaktype themacontrole
Het zaaktype themacontroles heeft betrekking op het houden van inspecties c.q het uitvoeren van
onderzoek naar bepaalde thema’s. Vaak worden deze aangestuurd door de landelijke overheid.
In 2017 zijn een tweetal van deze controles aan de orde geweest, namelijk
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-

RVS bevestigingsmiddelen in zwembaden en

-

De toepassing van breedplaatvloeren.

De thema’s zullen hieronder worden gespecificeerd.

3.3.9.1 Brandveiligheid B&B
Een van de eigen themacontroles komt voort uit het project “Samen op weg met het risicoprofiel
brandweer”. Geconstateerd is dat met name Bed & Breakfast –bedrijven tussen wal en schip dreigen
te geraken inzake de borging van de brandveiligheid. Voorwaarde voor de uitvoering van dit project is
wel dat extra uren vrijkomen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet private Kwaliteitsborging
in de bouw. Deze Wet is niet in werking getreden waardoor geen tijd beschikbaar is gekomen voor
het project. Zie ook hetgeen is aangegeven onder paragraaf 3.1.3.

27. Doelstelling:

Uitvoering PvA brandveiligheid B&B-bedrijven.

Voorlopig zal deze doelstelling worden uitgesteld tot de inwerkingtreding van genoemde wet.

3.3.9.2 RVS bevestigingsmiddelen in zwembaden
Als gevolg van ongelukken met afvallende plafonddelen in zwembaden is door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de loop van 2016 verzocht om medewerking naar
het onderzoek van metalen bevestigingsmaterialen in zwembaden. Destijds betrof het zwembad
“de Treffer” in Eijsden en het zwembad van Camping Mooi Bemelen. Dit laatste bestaat
momenteel niet meer.
In 2016 is opdracht verstrekt aan een extern bureau om een controle uit te voeren. Begin 2017 is
de inspectie uitgevoerd. Vervolgens is gestart met het opheffen van de afgekeurde onderdelen.
In het laatste kwartaal is het Ministerie op de hoogte gesteld van de voortgang van de activiteiten.
In 2018 zal dit traject verder worden vervolgd. Een en ander wordt uitgevoerd met de
gebouwenbeheerder van de afdeling Openbare Ruimte.

3.3.9.3 De toepassing van breedplaatvloeren
Op 26 september jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle
gemeenten een brief gestuurd over de consequenties ten aanzien van het instorten van de
vloeren van de parkeergarage op Eindhoven Airport op 27 mei 2017.
Op 10 oktober jl. heeft de Minister een tweede brief gestuurd met een informatiedocument.
In deze brief verzoekt de Minister de gemeenten als toezichthouder, de eigenaren van gebouwen
waar de breedplaatvloeren zijn toegepast en na 1999 zijn opgeleverd, te vragen om het gebouw
te laten controleren door middel van het stappenplan in het informatiedocument. Op de uitvoering

30
Jaarverslag VTH 2017

hiervan dient de gemeente toe te zien en de Minister te informeren of er sprake is van onveilige
situaties.

Hierop is een onderzoek gestart naar de toepassing van dergelijke vloeren. Hiertoe zijn alle
bouwvergunningen vanaf 1998 tot 2011 van de voormalige gemeenten Margraten en Eijsden en
na 2011 van de fusie gemeente Eijsden-Margraten, onderzocht. Het betrof 7.037
vergunningen/locaties. Hiervan kwamen 44 locaties in aanmerking voor een nader
dossieronderzoek.
Vervolgens zijn 9 locaties besproken met de constructeur om te toetsen of het om de betreffende
breedplaatvloeren gaat.
De conclusie is dat 1 locatie door de vergunninghouder nader onderzocht moet worden volgens
het stappenplan van het Ministerie. Vervolgens is de betreffende vergunninghouder benaderd met
onze resultaten en verzocht om het nader onderzoek op te starten.
De conclusie van dat nader onderzoek is dat vooralsnog géén maatregelen noodzakelijk zijn.
Dit is door onze constructeur beoordeeld en akkoord bevonden.
De vermelding “vooralsnog” is in afwachting van nader onderzoek van het Ministerie. Het is
namelijk mogelijk dat naar aanleiding van verder onderzoek door het Ministerie naar
breedplaatvloeren wel nog e.e.a. verder onderzocht moet worden.

Het onderzoek is op 20 november 2017 afgerond.

3.3.10.

Zaaktype inventariserende controle

In het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH is opgenomen dat het bedrijvenbestand actueel dient te
worden gehouden. Een van de mogelijkheden hiervoor is het houden van toezichtdagen op
bedrijventerreinen. In 2017 zijn twee dagen (180 mensuren) ingezet voor de uitvoering van controles
van een tweetal bedrijventerreinen. Er is gewerkt met teams samengesteld met verschillende
disciplines zodat sprake is van zogenaamde flexteams.

28. Doelstelling:

Bedrijventerrein Zoerbeemden wordt integraal geïnventariseerd.

Op 13 juli 2017 is een toezichtdag gehouden op het bedrijventerrein Zoerbeemden te Eijsden in
samenwerking met de Politie en de Brandweer. Er zijn 4 niet bekende bedrijven ontdekt en 3 bedrijven
zijn niet meer aanwezig.
Aantal gecontroleerd:

38
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Aantal bedrijven in orde:

3

Aantal bedrijven met tekortkomingen

35

Aantal bedrijven niemand aanwezig

5, controle later uitgevoerd

Naleefgedrag is 7 %.

Op 3 oktober 2017 zijn twee bedrijfsverzamelgebouwen gelegen aan de Overbroek op het
bedrijventerrein te Gronsveld gecontroleerd. Hier is sprake van een concentratie van bedrijfslocaties
die vaak wisselen van huurders. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met de Brandweer.
Daarnaast heeft de eigenaar van het complex medewerking gegeven. Er zijn 5 niet bekende bedrijven
ontdekt en 7 bedrijven zijn niet meer aanwezig.
Aantal gecontroleerd:

15

Aantal bedrijven in orde:

7

Aantal bedrijven met tekortkomingen

8

Aantal bedrijven niemand aanwezig

16, controle later uitgevoerd

Naleefgedrag is 46 %.

Alle bedrijven worden schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen en daar waar na de hercontrole
nog een overtreding aanwezig is zal het handhavingstraject worden opgestart.

Naleefgedrag bedrijventerrein Gronsveld 26 % (2016)
Naleefgedrag bedrijventerrein Aan de Fremme 25 % (2015)

Het blijkt dat het naleefgedrag op het bedrijventerrein Zoerbeemden sterk achter blijft ten opzichte van
de overige bedrijfsterreinen. Geadviseerd wordt de controle hier te intensiveren en de controletermijn
die volgens het Omgevingsbeleidsplan op 5 jaar staat te verkorten naar 3 jaar. Dit zou betekenen dat
in 2020 hier weer een toezichtdag wordt georganiseerd.

3.3.11.

Zaaktype melding besluit bodemkwaliteit

Indien grondverzet gaat plaatsvinden is het zaak dat geen verontreinigde grond wordt toegepast. Met
name grond afkomstig uit de directe omgeving van Eijsden is vaak verontreinigd met zink.
Indien hoeveelheden grond > 50m 3 binnen de gemeente worden toegepast moet dit gemeld worden
via het landelijk meldpunt Besluit bodemkwaliteit. Het toezicht en de afhandeling van deze meldingen
vallen onder het basistakenpakket van de RUD. De meldingen gaan automatisch via het landelijk
meldpunt naar de RUD. De gemeente dient de toets ten aanzien van het bestemmingsplan uit te
voeren.
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Wanneer grondverzet < 50m3 plaatsvindt dient een speciaal formulier melding grondverzet bij de
gemeente te worden ingediend. De toepassing van de grond wordt in dit geval door de
bodemspecialist beoordeeld.

In 2017 zijn 58 meldingen Besluit Bodemkwaliteit en 31 meldingen grondverzet ingediend.

3.3.12.

Zaaktype klacht/melding

Het betreft hier meldingen van mogelijk illegale zaken die worden geconstateerd door burgers en
collega’s. Het gaat hierbij niet om klachten over het handelen van gemeente medewerkers.
Door de toezichthouders wordt met de indiener contact opgenomen om na te gaan of de melding
terecht is. Hierbij wordt tevens uitleg gegeven over het vervolgtraject en eventuele consequenties ten
aanzien van anonimiteit, die niet altijd te garanderen is in een vervolgtraject . Vaak betreft het
privaatrechtelijke zaken waarbij de gemeente in beginsel geen rol speelt. Hierbij wordt echter ook
vaker bemiddeld tussen de partijen om tot een oplossing te komen. In het Integraal
Omgevingsbeleidsplan is opgenomen dat tevens de prioriteit van de klacht/melding dient te worden
vastgesteld zodat een prioritering van de behandeling kan worden bepaald.

In 2017 zijn 136 nieuwe meldingen ingediend en 50 meldingen afgehandeld. De opstaande meldingen
zijn nog in behandeling of zijn vergeten af te sluiten.
Van de 136 meldingen hadden er 30 betrekking op bedrijven. Bijna de helft van de meldingen, 60
stuks betrof het aspect bouwen en gebruik. Daarnaast hadden weer 29 meldingen betrekking op
geuroverlast waarvan 12 betrekking hadden op een composteringsbedrijf in België.

De verdeling over de verschillende aspecten is als volgt:
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Geconstateerd is dat het proces van de meldingen nadere aandacht behoeft. Er wordt namelijk elk
jaar meer ingediend dan wordt afgehandeld in Squit XO. Hierop is het “protocol werkinstructie
zaaktype klacht-melding” (kenmerk Z/14/INTERN/001440/242873) opgesteld waarin het proces is
uitgewerkt zodat een goede registratie plaatsvindt en de meldingen correct, volgens een vast proces
worden afgehandeld. Doel is tevens dat meer meldingen consequent worden afgehandeld in het
systeem.

3.3.13.

Zaaktype handhavingsverzoeken

Wat geldt voor het vorige zaaktype is ook van toepassing bij het zaaktype handhavingsverzoeken.
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek zal altijd een onderzoek plaatsvinden en dient een
officieel besluit te worden genomen over het verzoek. De juridisch medewerker Toezicht en
Handhaving bekijkt of er nog ruimte is voor pré mediation in een zogenaamd
keukentafelgespreken en de zaak op deze manier kan worden opgelost.
In 2017 zijn 8 verzoeken om handhaving ingediend. In 2017 zijn 18 verzoeken om handhaving
afgehandeld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat hiervan 14 zaken langer dan noodzakelijk
hebben opengestaan in het systeem en de zaken begin 2017 in het kader van
systeemopschoning zijn gesloten.

29. Doelstelling:

Alle klacht/melding en handhavingsverzoeken worden in behandeling
genomen.

In het uitvoeringsprogramma is de doelstelling opgenomen dat binnen 1 werkdag contact met de
melder wordt opgenomen. Dit geldt tevens voor het zaaktype klacht/melding. In de praktijk is dit
echter niet mogelijk gelet op de werkdruk, parttime medewerkers en de termijn waarbinnen de
zaak bij de juiste behandelaar is. Daarnaast is het monitoringssysteem hierop nog niet ingericht.
Het is daarom op dit moment niet meetbaar of aan de doelstelling wordt voldaan of niet.

30. Doelstelling:

Binnen 1 werkdag wordt een eerste contact opgenomen met de melder.

In het Integraal Omgevingsbeleidsplan wordt uitgegaan van 2 werkdagen. Ook dit is nog erg krap
gelet op het traject dat doorlopen wordt voordat een melding bij de toezichthouder komt. Voorstel
is dan ook de termijn van 2 dagen te laten ingaan na de inboeking in Squit XO op naam van de
behandelaar. Het monitoringssysteem dient hier dan ook nader op te worden ingericht. Ten
aanzien hiervan zal bekeken moeten worden om hier een duidelijke realistische doelstelling neer
te zetten die ook meetbaar is.
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3.3.14.

Zaaktype Ongewone Voorvallen

Ongewone voorvallen zijn situaties bij bedrijven waarbij sprake is van een incident dan wel een
afwijking van de reguliere bedrijfssituatie. Een dergelijke situatie dient ingevolge de Wet
milieubeheer te worden gemeld in verband met de mogelijke negatieve gevolgen voor de
omgeving. De burgemeester wordt op de hoogte gesteld evenals de ambtenaar Openbare
Veiligheid. Tevens wordt bij een dergelijk voorval meestal deskundigen van de RUD,
Veiligheidsregio, het Waterschap en/of de politie ingeschakeld.
In 2017 zijn een drietal van deze incidenten voorgevallen.
Het betrof :
-

Ammoniakspilling bij het onderhoud van een koelinstallatie

-

Bodemverontreiniging door diesel diefstal

-

Stofemissie natriumsilicaat.

De incidenten zijn allemaal opgelost waarbij de mogelijke verontreinigingen zijn verwijderd.

3.4. Specifieke zaken VTH
3.4.1. Juridische zaken
Binnen VTH zijn er twee medewerkers die zich bezighouden met de juridische zaken op het gebied van
vergunningen respectievelijk handhaving. Zij behandelen voornamelijk bezwaar- en (hoger)beroepszaken
en handhavingsverzoeken en -trajecten. Indien de situatie het toelaat wordt er geprobeerd om juridische
procedures te vermijden en in te zetten op (pre-)mediation tussen partijen. Veel tijd wordt besteed aan
langlopende omgevingsvergunningtrajecten en de meerjarige klachtsituaties die geleid hebben tot
handhavingszaken. De juridisch medewerkers zijn een belangrijke schakel op het gebied van de kwaliteit,
in zowel het voortraject als na de vergunningverlening. Zij beoordelen vergunnings- en
handhavingsdocumenten op hun juridische kwaliteit en dragen bij aan procesverbeteringstrajecten.
In het kader van hun eigen procesverbetering hebben de medewerkers overleg gezocht met de afdeling
AJZ. Bij bestudering van het interne proces en de hieraan gekoppelde termijnen is naar voren gekomen,
dat de behandeling van bezwaarzaken middels de stappen die hiertoe ondernomen moeten worden op
gespannen voet staan met de wettelijke termijn van twaalf weken voor het afhandelen van een
bezwaarprocedure. De interne doorlooptijden zijn te langgerekt; verdaging is in de regel noodzakelijk om
binnen de termijn op bezwaar te besluiten. Tussen VTH en AJZ zijn ter optimalisering van het proces
afspraken gemaakt; bij de ontvangstbevestiging namens het college vindt er een directe verdaging van
de termijn plaats, bij binnenkomst van een bezwaarschrift wordt er direct een datum gereserveerd voor
het houden van een hoorzitting zodat de daadwerkelijk planning goede doorgang kan vinden. Indien dit
niet voldoende blijkt ter optimalisering van het proces wordt gekeken naar verkorting van
de termijnen voor het overleg met de portefeuillehouders. Dit zal aan het einde van 2018 geëvalueerd
worden.
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Belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het werk, is het voor de juridisch medewerkers
noodzakelijk om de juridische en vakinhoudelijke kennis op peil te houden middels bestudering van
vakliteratuur, jurisprudentie en volgen van opleidingen. Dit alles draagt bij aan het gehele
vergunningen-, toezicht- en handhavingsproces. Het is moeilijk aan te geven om per onderdeel een
urencalculaties te verstrekken omdat de verschillende zaken niet vergelijkbaar zijn met elkaar. Het
genereren van betrouwbare kengetallen is dan ook niet mogelijk.

Vergunningen
In 2017 zijn 17 nieuwe bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen binnengekomen. Daarnaast
waren op 1 januari 2017 nog 4 bezwaarschriften van voorgaande jaren in behandeling. Voorts is door
de juridisch medewerker vergunningen een bezwaarprocedure opgepakt inzake een verkeersbesluit
van de afdeling Openbare Ruimte. Dit betrof 1 bezwaarzaak, met in totaal 29 ontvankelijke en 27 nietontvankelijke bezwaarmakers. In totaal zijn er derhalve 22 bezwaarzaken in behandeling. Hiervan zijn
13 bezwaarprocedures afgerond (inclusief 3 procedures die nog uit 2016 zijn overgenomen).

Van de 13 afgeronde bezwaarprocedures is in 1 procedure het besluit op bezwaar te laat genomen,
omdat de commissie was vergeten een uitnodiging te sturen.

In 2017 waren er 3 nieuwe beroepszaken en 1 nieuwe hoger beroepszaak.
Er zijn 2 voorlopige voorzieningen behandeld. Daarnaast was op 1 januari 2017 nog 1 beroepszaak
aanhangig bij de rechtbank van voorgaande jaren. Er waren nog 2 hoger beroepszaken in
behandeling van voorgaande jaren. In totaal zijn er 9 zaken in behandeling genomen. Hiervan zijn 5
procedures afgerond (inclusief 3 procedures die nog uit 2016 zijn overgenomen).

Tevens zijn in samenwerking met de klantadviseur in twee zaken de zienswijzen behandeld.

Toezicht & Handhaving
In 2017 zijn 6 klachtenprocedures behandeld waarvan één uit 2016. Het betreft langlopende zaken
waarbij het handhavingstraject is opgestart.
Ten aanzien van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang zijn door de BOA’s geen zaken
overgedragen met betrekking tot het dumpen van (huishoudelijk) afval.
Er zijn 5 juridische procedures uitgevoerd onderverdeeld in 2 bezwaarschriften, 2 beroepszaken en 1
hoger beroep.
Gedurende het jaar zijn er 10 verzoeken tot handhaving ingediend welke een lange doorlooptijd hebben
gedurende het jaar.
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Vanuit de toezichthoudende taak ten aanzien van bouwen, milieu, brandveilig gebruik en strijdigheid met
betrekking tot het bestemmingsplan zijn er 5 procedures die uiteindelijk geleid hebben tot het opleggen
van een last onder dwangsom.
In 2017 heeft het college geen bestuursdwang toegepast.

Ten aanzien van procedures met betrekking tot Toezicht en Handhaving is niet buiten de beslistermijn
besloten.

De juridisch medewerker toezicht en handhaving is gestart met de opleiding HJO Bachelor rechten,
hiervoor staat maandelijks een schooldag gepland van 8 uur. Deze opleiding loopt nog door in 20182019-2020.

31. Doelstelling:

99% van de besluiten op bezwaar worden binnen de wettelijke termijn
genomen.

3.4.2. Voorlichting en communicatie
In 2017 zijn het vastgestelde jaarverslag 2016 en het Integraal Omgevingsbeleidsplan gepubliceerd op
de gemeentelijke website en op de landelijke website “overheid.nl”.

De website wordt regelmatig nagekeken zoals bij het inwerkingtreden van nieuwe wetgeving en het
van kracht worden van het nieuwe Omgevingsbeleidsplan. Momenteel is hiervoor nog geen
programma vastgesteld en gebeurt dit intuïtief.

32. Doelstelling

De gemeentelijke website met betrekking tot VTH wordt 2 maal per jaar
geactualiseerd.

33. Doelstelling:

Het jaarverslag, uitvoeringsprogramma en actuele thema’s of wetswijzigingen
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Het Uitvoeringsprogramma 2018 is in februari 2018 vastgesteld en is inmiddels ook gepubliceerd.
Zoals aangegeven zal de website worden uitgebreid met een rubriek “meest gestelde vragen”. Verder
is geconstateerd dat de gebruiksvriendelijkheid van de checklijsten voor de verschillende Waboactiviteiten verbeterd kan worden. Hier zal in 2018 ook een aanpassing noodzakelijk zijn. Een en
ander is reeds afgestemd met de beheerder van de website.
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3.4.3. Beleid
3.4.3.1 Welstandsnota
Op 23 oktober 2013 is de Welstandsnota Eijsden-Margraten 2013 door de Raad vastgesteld. De
verplichting tot het vaststellen van een Welstandsnota komt voort uit de Woningwet. In de nota is geen
herzieningstermijn opgenomen. Het is echter gebruikelijk na een viertal jaren te bezien of de nota
dient te worden bijgesteld c.q. opnieuw te worden vastgesteld.
Onderzocht is of een actualisatie van de Welstandsnota noodzakelijk is. Begin 2017 is gebleken dat
dit niet noodzakelijk is.
Echter door ontwikkelingen op het gebied van de beeldbepalende panden en een motie ten aanzien
van grote ontwikkelingen in het binnen- en buitengebied is eind 2017 geconstateerd dat een wijziging
van de Welstandsnota toch noodzakelijk is.

34. Doelstelling:

Onderzocht wordt of de Welstandsnota opnieuw dient worden vastgesteld.

In het Uitvoeringsprogramma 2018 is opgenomen dat de Welstandsnota dient te worden gewijzigd.

3.4.3.2 Evaluatie Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021
Op 17 juli 2017 is het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021 door het college
vastgesteld. Inmiddels is er een half jaar met het beleidsplan gewerkt.
Ten aanzien van de risicoanalyses zijn geen wijzigingen noodzakelijk gebleken omdat geen
ingrijpende wijzigingen plaatsvinden binnen de verschillende aspecten.
Op het gebied van Toezicht & Handhaving is een aanpassing wenselijk. In het Omgevingsbeleidsplan
is de Landelijke Handhavingsstrategie opgenomen. In de praktijk stuit men op het probleem dat in het
kader van het toepassen van dwangsommen geen richtwaarden voor de hoogte van de dwangsom
zijn opgenomen. Daarom is het aan te bevelen om het beleidsplan op dit punt uit te breiden met een
lijst van dwangsombedragen voor de meest voorkomende overtredingen.
Daarnaast is geconstateerd dat het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie niet als
zodanig wordt geregistreerd in Squit XO. Het is mogelijk om Squit XO hierop aan te passen.

3.4.4. Financiële zaken
De jaarrapportage van de financiële zaken en de legesinkomsten zal aan de orde komen in de
Jaarrekening 2017 onder verantwoordelijkheid van het team Financiën.
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4. APV en bijzondere Wetten
Aan het onderdeel APV en bijzondere Wetten (o.a. drank en horeca wetgeving, Wet op de
kansspelen, Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet kinderopvang) werken twee
medewerkers.
Voor een overzicht van de aantallen behandelde aanvragen ten opzichte van de vorige jaren zie
bijlage 3.
Hieronder zullen enkele zaaktypen nader worden besproken omdat hierin specifieke doelstellingen
voor 2017 zijn opgenomen.

4.1. Evenementen
Om het aanvragen en behandelen van evenementen te vereenvoudigen is per 1 januari 2017 gestart
met de Evenementassistent. Dit is een softwareprogramma waarin de initiatiefnemer een evenement
kan aanmelden. Het programma is opgezet met de Veiligheidsregio Zuid Limburg en EijsdenMargraten is de eerste gemeente die dit volledig heeft ingevoerd. In 2016 hebben
voorlichtingsavonden plaatsgevonden voor de verschillende initiatiefnemers. Het voordeel van deze
manier van werken is dat eenmaal ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt bij evenementen die
herhaaldelijk voorkomen, het aanvragen kost na de eerste melding minder tijd. Daarnaast kunnen de
betrokken
instanties zoals Politie, Veiligheidsregio en GHOR het systeem raadplegen en zodoende
eenvoudiger een advies afgeven. Tevens is hiervoor een evenementenoverleg gestart dat wekelijks
plaatsvindt.
Het systeem is gekoppeld aan het documentregistratiesysteem Decos Join.
Verder is in 2017 het “protocol aanvraag evenement” (Z/17/066231/224254) opgesteld waarin alle
processtappen zijn vastgelegd.

35. Doelstelling:

Vanaf 2017 zal de Evenementassistent worden toegepast.

In de loop van 2017 zijn diverse andere gemeenten die het systeem willen invoeren door onze
medewerker hierbij ondersteund.
In 2018 zal een evaluatie van het systeem worden gemaakt. Daarnaast wordt geadviseerd om een
checklist op te stellen zodat een integrale benadering van het evenement wordt gewaarborgd.

Indien evenementen gelijktijdig plaatsvinden is extra alertheid noodzakelijk om te zorgen dat de
veiligheid is gewaarborgd en eventuele onderlinge belemmeringen niet ontstaan.
Daarnaast vond in 2017 een grensoverschrijdende protestactie plaats tegen de kerncentrale in
Tihange. Ondanks dat hiervoor geen vergunning was vereist betekende dit toch extra aandacht in
verband met de veiligheid van de deelnemers

39
Jaarverslag VTH 2017

Bij terugkerende evenementen is het juridisch niet toegestaan om meerjarige vergunningen af te
geven. Jurisprudentie over dit aspect, spreekt namelijk over een evenement op een bepaalde tijd en
een bepaalde plaats, hetgeen in de vergunning dient te zijn opgenomen. Daarnaast kan de
rechtszekerheid van belanghebbenden in het gedrang zijn als een vergunning voor meerdere jaren
wordt afgegeven. De openbare orde kan hierdoor ook in het gedrang komen. Een vergunning kan
echter nog steeds worden ingetrokken.
Dit zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar “meerjarige evenementenvergunningen”. Dit
onderzoek loopt nog.

36. Doelstelling:

Er wordt een beleidsregel opgesteld zodat meerjarige evenementenvergunningen/-meldingen kunnen worden verleend/geaccepteerd.

In 2018 zal de besluitvorming hieromtrent worden voorgelegd aan de burgemeester.

In Eijsden–Margraten zijn het de evenementen die als type B uit de risico-analyse komen, de
evenementen die de grootste risico’s met zich meebrengen.
In 2017 zijn 4 controles bij B-evenementen waar feesttenten zijn gebruikt, uitgevoerd. Tekortkomingen
zijn ter plaatse hersteld en geen evenement is hierdoor afgelast.
37. Doelstelling:

Evenementen met risicovolle constructies en/of herhaalde klachten worden
gecontroleerd.

4.2. Kinderdagopvang
In het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft de gemeente een
taak in het kader van de volledigheidstoets van nieuwe meldingen van locaties en het toezicht hierop.
Binnen de gemeente zijn 92 locaties die onder deze wetgeving vallen.
Fysieke controles bij de peuterspeelzalen, c.q. kinderopvanglocaties worden uitgevoerd door
de GGD in opdracht van de gemeente. De gemeente doet vervolgens als bevoegd gezag de
aanschrijvingen.

In 2017 zijn 25 wijzigingen uitgevoerd in het landelijk registratiesysteem.
Er zijn 45 controles uitgevoerd door de GGD waarbij géén tekortkomingen zijn geconstateerd.
In 2017 is een nieuwe beleidsregel handhaving Wet kinderopvang Eijsden-Margraten 2018
vastgesteld in samenwerking met de Regio Zuid-Limburg door de Afdeling Mens en Samenleving. Ten
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opzichte van het vorige beleid wordt geen specifiek onderscheid gemaakt voor peuterspeelzalen, de
regels zijn compacter, er zijn strengere regels opgesteld bij bepaalde overtredingen.
38. Doelstelling:

Er worden voorstellen voor een objectievere handhaving geformuleerd.

4.3. Stookontheffingen
Ingevolge de Wet milieubeheer is het verboden om afval te verbranden zonder speciale ontheffing. De
gemeente Eijsden-Margraten heeft in 2012 een Verordening vastgesteld waarin dit verbod kan worden
opgeheven voor het verbranden van snoeiafval en eenmalige vreugdevuren. Hiervoor dient de
initiatiefnemer een ontheffing aan te vragen die onder voorwaarden kan worden verleend.
In 2017 zijn 18 stookontheffingen verleend voor onbepaalde tijd. Er is een afname in aanvragen te
constateren. De meesten die hiervan gebruik willen maken zijn veelal in het bezit van een vergunning.

Indien gebruik wil worden gemaakt van de ontheffing dient dit te worden gemeld. De controle van de
melding wordt uitgevoerd door de BOA’s.

4 ontheffingen zijn buiten de 5 dagen termijn afgehandeld. De termijn is niet gehaald in verband met
de afwezigheid van de behandelaar. De doelstelling wordt hierdoor voor 80 % gehaald
39. Doelstelling:

Stookontheffingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.

In 2018 dient een duidelijke overdracht plaats te vinden bij afwezigheid van de vaste behandelaar
zodat de meldingen niet blijven liggen.

4.4. Verkeerszaken
Bij de reorganisatie in 2014 is besloten dat aanvragen voor diverse verkeerszaken door het team VTH
worden afgehandeld. Dit is tot op heden uitsluitend geregeld bij evenementen. De overige
verkeerszaken worden nog steeds afgehandeld door de afdeling Openbare Ruimte.
Hierover dient nog nader overleg plaats te vinden op afdelingsniveau.
40. Doelstelling:

De front-office voor aanvragen met betrekking tot verkeer ligt bij het team
Vergunningen.

In 2017 zijn de toetsdeelzaken voor het parkeren, die onderdeel uitmaken van een
omgevingsvergunning uitgevoerd door het team als gevolg van wijzigingen bij de Afdeling Openbare
Ruimte. Hierbij is in 86 gevallen een parkeertoets uitgevoerd.

Verder worden de aanvragen voor een vergunningen om als verkeersregelaars te mogen optreden,
behandeld. In 2017 zijn 166 aanvragen behandeld.
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5. Resume doelstellingen 2017 en aanbevelingen voor 2018
5.1. Resumé doelstellingen
Doelstellingen die in 2017 zijn gehaald zijn gemarkeerd met als ………..
Doelstellingen die in 2017 niet zijn gehaald zijn gemarkeerd met als ………
Doelstellingen die in 2017 niet zijn gehaald, buiten de schuld van VTH zijn gemarkeerd als ………..
1.

Doelstelling:

Jaarlijks krijgen alle Squit XO gebruikers een interne bijscholing.

2.

Doelstelling:

Er vindt monitoring plaats van de aantallen en soorten vergunningen,
meldingen, controles, etc. en bijbehorende activiteiten.

3.

Doelstelling:

Implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen binnen de
organisatie van VTH.

4.

Doelstelling:

Procesomschrijvingen, stroomschema’s en werkinstructies voor de Wabo
zaaktypen worden vastgesteld.

5.

Doelstelling:

Opstellen van een intern kwaliteitsborgingssysteem.

6.

Doelstelling:

In het eerste kwartaal van 2017 wordt het inrichtingenbestand doorgelicht met
betrekking tot de basistaken.

7.

Doelstelling:

Iedere opdracht aan de RUD wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.

8.

Doelstelling:

Om de kwetsbaarheid te minimaliseren en de dienstverlening te optimaliseren
zal samenwerking worden gezocht met andere gemeenten.

9.

Doelstelling:

Alle zaaktypen met betrekking tot de Wabo worden digitaal afgehandeld

10. Doelstelling:

Het aantal ontvankelijke aanvragen bedraagt 67%.

11. Doelstelling:

De afspraken opgenomen in SLA’s worden gemonitord.

12. Doelstelling:

90% van de enkelvoudige, digitale bouwaanvragen die niet strijdig zijn met het
bestemmingsplan en die ontvankelijk zijn worden binnen 14 dagen
afgehandeld.

13. Doelstelling:

90% van de reguliere vergunningen (uitgezonderd de categorie uit doelstelling
12) worden binnen een termijn van 35 dagen afgehandeld.

14. Doelstelling:

< 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend.

15. Doelstelling:

95% van de eenvoudige informatieverzoeken worden afgehandeld binnen
3 werkdagen.

16. Doelstelling:

50% van de ingewikkelde informatieverzoeken worden afgehandeld binnen
14 werkdagen.

17. Doelstelling:

De doorlooptijd van de principeverzoeken bedraagt < 90 dagen.

18. Doelstelling:

Toezicht en handhaving op locatie wordt gedigitaliseerd.

19. Doelstelling

De controles worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd.

20. Doelstelling:

Er vindt regelmatig overleg plaats inzake integrale handhavingszaken en
afstemming over integraal optreden naar buiten.

21. Doelstelling:

VTH stelt capaciteit ter beschikking bij de inzet van een flexteam.
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22. Doelstelling:

Bij controles wordt het naleefgedrag geregistreerd in de vorm van de soort en
aantal overtredingen.

23. Doelstelling:

Er worden 110 integrale controles milieu uitgevoerd

24. Doelstelling:

Er worden 110 integrale controles brandveilig gebruik uitgevoerd

25. Doelstelling:

Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd.

26. Doelstelling:

Er worden zelfcontroles uitgevoerd bij 40 categorie A-bedrijven.

27. Doelstelling:

Uitvoering PvA brandveiligheid B&B-bedrijven.

28. Doelstelling:

Bedrijventerrein Zoerbeemden wordt integraal geïnventariseerd.

29. Doelstelling:

Alle klacht/melding en handhavingsverzoeken worden in behandeling
genomen.

30. Doelstelling:

Binnen 1 werkdag wordt een eerste contact opgenomen met de melder.

31. Doelstelling:

99% van de besluiten op bezwaar worden binnen de wettelijke termijn
genomen

32. Doelstelling

De gemeentelijke website met betrekking tot VTH wordt 2 maal per jaar
geactualiseerd.

33. Doelstelling:

Het jaarverslag, uitvoeringsprogramma en actuele thema’s of wetswijzigingen
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website

34. Doelstelling:

Onderzocht wordt of de Welstandsnota opnieuw dient worden vastgesteld

35. Doelstelling:

Vanaf 2017 zal de Evenementassistent worden toegepast

36. Doelstelling:

Er wordt een beleidsregel opgesteld zodat meerjarige evenementenvergunningen/-meldingen kunnen worden verleend/geaccepteerd.

37. Doelstelling:

Evenementen met risicovolle constructies en/of herhaalde klachten worden
gecontroleerd.

38. Doelstelling

Er worden voorstellen voor een objectievere handhaving geformuleerd

39. Doelstelling:

Stookontheffingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.

40. Doelstelling:

De front-office voor aanvragen met betrekking tot verkeer ligt bij het team
Vergunningen.
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5.2. Aanbevelingen voor 2018
Naar aanleiding van de resultaten in 2017 worden een aantal aanbevelingen voor 2018 gedaan . Deze
aanbevelingen zijn niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018 en zijn een aanvulling hierop.


Opstellen scholingsprogramma Squit XO (paragraaf 3.1.1);



Onderzoek gevolgen Wet private Kwaliteitsborging in de bouw (paragraaf 3.1.3);



Structureel tijd vrij maken voor processen en werkinstructies (paragraaf 3.1.4)



Nader onderzoek verbetering registratie opdrachten aan RUD (paragraaf 3.1.5);



Verdeling van het applicatiebeheer Squit XO en DECOS Join over meerdere
personen (paragraaf 3.2.1);



Aanpassen werkproces voor de behandeling van enkelvoudige, digitale en
ontvankelijke bouwaanvragen met streeftermijn van 14 dagen. (paragraaf 3.2.1);



Nader onderzoek voor het heffen van leges op informatieverzoeken voor commerciële
bedrijven (paragraaf 3.2.2);



Opstellen lijst met monumenten waarbij een vergunning in uitvoering is (paragraaf
3.3.7.e);



Frequentie toezichtdag bedrijventerrein Zoerbeemden te intensiveren tot 3 jaar als
gevolg van slecht naleefgedrag (paragraaf 3.3.10);



De termijn inzake eerste behandeling van klacht/meldingen en handhavingsverzoeken
opnieuw vastleggen in realistische doelstellingen die meetbaar zijn (paragraaf 3.3.13);



Evaluatie afspraken met AJZ inzake de bezwaarprocedures (paragraaf 3.4.1);



Uitbreiding Integraal Omgevingsbeleidsplan met een bijlage over de hoogte van de
dwangsommen (paragraaf 3.4.3);



Aanpassing Squit XO aan de landelijke handhavingsstrategie (paragraaf 3.4.3);



Opstellen checklist evenementen (paragraaf 4.1);



Besluitvorming door de burgemeester inzake meerjarige evenementen vergunningen
(paragraaf 4.1).

Na vaststelling van het jaarverslag en de bovenstaande aanbevelingen zullen deze worden
overgenomen in de A3 planning waar ze tevens worden toegewezen aan behandelaar(s) c.q.
trekker(s). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de reeds bestaande taken in de
A3 planning en de haalbaarheid door toevoeging van de extra taken.
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6. Programma versus Uitvoering
In het Uitvoeringsprogramma 2017 is per zaaktype een planning gemaakt met de te verwachten
aantallen en de kengetallen. De kengetallen zijn gebaseerd op landelijke gegevens en bijgesteld op
eigen ervaringen. Zodoende is de benodigde capaciteit berekend in uren voor 2017. Tevens is hierbij
aangegeven wat de beschikbare capaciteit zou zijn, gebaseerd op de beschikbare medewerkers.
Nu het jaar voorbij is kan getoetst worden of het geplande al dan niet is uitgevoerd en wat de
werkelijke beschikbare capaciteit was om deze werkzaamheden uit te voeren.
Deze uitwerking is terug te vinden in de bijlagen 1 en 2 voor respectievelijk Vergunningen en Toezicht
& Handhaving.

Vergunningverlening.
In 2017 is meer werk verzet dan er was gepland. Er zijn meer vergunningaanvragen ingediend en ook
meer vergunningen verleend dan gepland. Daarnaast is er capaciteitsverlies ontstaan door de uitval
van medewerkers. Om dit te compenseren is extra capaciteit ingehuurd. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met opstart verlies, omdat de ingehuurde medewerkers tijd nodig hebben om zich
eigen te maken met de werkwijze c.q het beleid van de gemeente. Daarnaast is er veel tijd nodig
geweest om geschikte kandidaten te vinden omdat de markt overspoeld is met aanvragen voor de
uitvoering van deze werkzaamheden.
Tevens is een trend te herkennen dat de werkzaamheden van de vergunningverlening steeds meer
tijd vergt door de nieuwe benadering van aanvragen waarbij burgerparticipatie een groter rol speelt.
Deze manier van werken zal in de toekomst alleen maar toenemen gelet op het feit dat dit aspect in
de toekomstige Omgevingswet een grote rol speelt.

Toezicht en Handhaving
Er is een groot verschil tussen de planning en de uitvoering 2017. Dit is een gevolg van het feit dat de
uren van de werkzaamheden van de RUD, Veiligheidsregio en inhuur voor milieucontroles bij de
planning zijn meegenomen. Bij de uitvoering is dit weggelaten omdat anders een vertekend beeld
ontstaat.
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Bijlage 1 Vergunningen programma 2017 en beschikbare capaciteit 2017
VERGUNNINGEN

uitvoeringsprogramma 2017
aantal
planning

1.1 ALGEMENE
WERKZAAMHEDEN
1. administratieve
werkzaamheden
2. applicatiebeheer
1.2 voorlichting en
informatie voorziening
1. zaaktype
informatieverzoeken

uren/aanv
raag
totaal

900

0,8

ingekomen

720

afgehandeld

1759

1642

100

800

2

2. zaaktype principeverzoeken

65

20

3. zaaktype vooroverleg
omgevingsvergunning

20

20

4. zaaktype vooroverleg
welstand incl zittingen
ZAAKTYPE
OMGEVINGSVERGUNNING

resultaat 2017

55

4

uren/aanvraa
g
totaal

0,8

1313,6

ondergebracht bij T&H

1600

896

841

1300

48

43

400

22

21

220

62

80

329

295

45

20

19

540

73

70

80

0

2

2
20

1682
860

20

260

420
4

320

1.3 Activiteit (ver)bouwen
1. Vrijstaande bijgebouwen bij
een woonfunctie

15

3

2. Aan-, uit- en verbouwen bij
een woon- en bedrijfsfunctie.

60

9

2

40

20

15

3. Nieuwbouw en verbouw
woongebouw
4. Nieuwbouw grondgebonden
woningen / aan-, uit- en
verbouwingen bij woonfunctie
met verhoogd risico
5. Nieuwbouw en verbouw
industrie en bedrijfsgebouwen
6. Nieuwbouw en verbouw
publiektoegankelijke
bouwwerken
7. Bouwwerken geen gebouw
zijnde
1.3.1 Activiteit constructieve
hoofdopzet
Bouwwerkcategorieën 1, 2, 4,
5 en 7
Bouwwerkcategorieën
(categorie 3 en 6)
1.3.2 Activiteit
deelgoedkeuringen
constructies
Bouwwerkcategorieën 4 en 5
Bouwwerkcategorieën
(categorie 3 en 6)
1.3.3 Activiteit
deelgoedkeuringen installaties
Bouwwerkcategorieën 5
Bouwwerkcategorieën
(categorie 3 en 6)
1.4 Activiteit slopen incl
basistaak RUD
1.5 Activiteit brandveilig
gebruik
1.6 Activiteit wijzigen
monument
1.7 Activiteit uitvoeren werk

15

16

5

40

20

10

85

1

12

2,5

25

3

12

3

15

2,5

12

10

4

3

5

20

15

20

15

16

3
9
40

57
630
80

15
300

48

50

240

30

27

200

13

14

200

39

39

85

171

166

750
16

432

40

30

13

16

75

78

77

36

13

16

37,5

30

27

560
10

1
2,5

3
3

2,5
10

390

166
40

231
48

67,5

120

13

16

160

62

27

14

3

42

100

5

5

20

100

300

27

24

20

480

240

20

17

16

272
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1.8 activiteit strijdig gebruik
planologisch
1. binnenplanse afwijkingen

35

6

2. buitenplanse afwijkingen
(kruimelgevallen)

50

10

3. projectbesluiten

8

30

4. tijdelijke afwijking Bp

5

30

1.9 activiteit exploiteren van
een inrichting
basistaken
vergunningverlening RUD
1.10 Wabo vergunningen
artikel 2.2 (inrit, kappen)
vergunning art. 2.2. Wabo

210

32

500

86

240
150

6
10

192
860

5

30

150

1

30

30

280

5

4

uitvoering RUD

40

4

160

44

35

4

140

120

3

360

135

129

3

387

zaaktype brandveilig gebruik

25

10

250

5

2

10

20

zaaktype milieumelding

80

3

240

57

61

3

183

5

20

100

1

1

20

20

2

10

20

0

1

10

10

65

1

65

112

95

1

95

2

10

20

1

1

10

10

25

10

250

2

1

10

10

30

3

90

17

15

3

45

5

18

90

4

1

18

18

bezwaarschriften

20

25

500

17

13

25

325

beroepsprocedure

3

25

75

4

4

25

100

voorlopige voorziening

3

25

75

2

1

25

25

37

4

148

zaaktype sloopmelding

zaaktype maatwerk 8.42
zaaktype besluit hogere
grenswaarde wet geluidhinder
zaaktype huisnummerbesluit
incl. deelzaak
zaaktype melding mobiel puin
breken
zaaktype intrekken
omgevingsvergunning
zaaktype beoordeling overige
vergunningen
juridische zaken
zienswijze

zienswijze leges
OVERIGE ZAKEN
beleidszaken en coördinatie
ondersteuning
inventariserende controle

600

700

ondersteuning
200 flexteams
breedplaatvloere
200 n, zwembaden

ondersteuning themacontrole
onvoorziene
bestuursopdrachten
advisering veiligheidsregio
omgevingsvergunningen

100
80

500 speciale dossiers

400

200

uitvoering Veiligheidsregio

voorbereiding omgevingswet

36

SUBSIDIES

ivm reorganisatie naar andere afdeling

APV en bijzondere WETTEN
zaaktype stookontheffingen

30

2

60

18

2

36

200

2

400

223

2

446

evenementenvergunningen

50

5

250

59

5

295

verkeerszaken

60

7

420

29

5

145

kinderopvang

15

5

75

25

2

50

speelautomaten

30

1

30

7

2

14

75

26

2

52

evenementenmeldingen

afvalinzameling

31
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overige APV zaken

135

3

405

208

3

624

75

166

1

166

verkeersregelaars

14415,5

15033

geplande capaciteit

beschikbare capaciteit
uren

klantadviseur 1 fte

fte

uren

0,82

1148,82

0,82

1148,82

1

1401

0,82

1148,82

1201

1

1201

ouderscha
1 p

200

0,6

840,6

uitval door
0,6 ziekte

495

herintreding medewerker

400

inhuur vergunningverlener

144

inhuur vergunningverlener

840

administratie
0,88

1233

0,25

350,25

uitval door
0,88 ziekte

895

0,25

350,25

vakantiewerk
inhuur administratief
medewerker

152
504

applicatiebeheer
0,075

105

0,2

280,2

ondergebracht bij T&H

Back office
0,2

280,2

1

1401

Buitenge1 woon verlof

1

1401

1

1401

1

1401

1

1401

RUD

280

1301

extern

Veiligheids regio Zuid

rud
brandwe
er

200

inhuur bouwplantoetser 0,66

700,5

0,66

924,7

medewerker Subsidies
0,44

616

verplaatst ikv reorganisatie

1

1295

1

1401

720

0,8

920,8

medewerkers APV en
bijzondere wetten

ouderscha
0,8 p

200

14094

14889

uren gedeeltelijk toe te
schrijven aan externen
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Bijlage 2 Toezicht en Handhaving programma 2017 en beschikbare capaciteit 2017
TOEZICHT EN HANDHAVING

uitvoeringsprogramma 2017

resultaat 2017
totaal

aantal
planning

uren/aanvraag

afgehandeld uren/aanvraag totaal

Algemeen ondersteunende werkzaamheden
1. administratieve werkzaamheden

350

350

2. applicatiebeheer

100

200

voorlichting

100

72

interne advisering

100

46

1

46

3

5

15

voorlichting en informatie voorziening

Zaaktype opleveringscontrole
Activiteit bouwen
1. Vrijstaande bijgebouwen bij een woonfunctie

15 (20%)

3

5

15

2. Aan-, uit- en verbouwen bij een woon- en
bedrijfsfunctie.

60 (10%)

6

2

12

2 (75%) 1,5

51

76,5

25

375

3. Nieuwbouw en verbouw woongebouw
4. Nieuwbouw grondgebonden woningen / aan-,
uit- en verbouwingen bij woonfunctie met
verhoogd risico
5. Nieuwbouw en verbouw industrie en
bedrijfsgebouwen

20 (75%)

15

19
2

2

38

51

102

25
62

15 (100%)

15

10,5 157,5

6. Nieuwbouw en verbouw publiektoegankelijke
bouwwerken

5 (100%)

5

40,2

201

7. Bouwwerken geen gebouw zijnde

20 (10%)

2

2

4

Activiteit deelgoedkeuring (administratieve
behandeling)
Activiteit slopen controle

8
6

1550
10,5
40,2

84
241,2

6

2

12

180

1

180

6

5

30

Activiteit brandveilig gebruik
verleende vergunning activiteit brandveilig
gebruik

5

8

40

verleende melding brandveilig gebruik

15

4

60

Activiteit wijzigen monument

15

10

150

4

10

40

2

8

16

3

8

24

85

2

170

45

2

90

Activiteit uitvoeren werk
Activiteit strijdig gebruik planologisch
Activiteit exploiteren van een inrichting
oplevercontroles milieuvergunningen (RUD)
oplevercontrole milieumeldingen

100
50

8

200

110

8

880

110

8

880

40

2

80

RUD

Zaaktype periodieke controle
handhaving milieucontroles uitbesteed
milieucontroles eigen beheer
brandveilig gebruik
Zaaktype administratieve controle
(zelfcontrole)
Zaaktype thema controle (B&B)

400

Zaaktype inventariserende controle
(bedrijventerrein Zoerbeemden)

600

79

2

158

30

4

120

101

1

101
0
0
360

Zaaktype melding besluit bodemkwaliteit

60

2

120

99

1

99

Zaaktype klacht/melding

50

8

400

138

8

1104

juridische zaken
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verzoek om handhaving

10

8

80

spoedeisende bestuursdwang

8

25

200

0

25

0

bestuursdwang

2

25

50

0

25

0

3

25

75

2

25

50

5

25

125

beroep/hoger beroep
bezwaarschriften
dwangsom

5

25

125

OVERIGE ZAKEN
onvoorziene bestuursopdrachten

300

ter beschikking flexteam
handhaving kinderopvang en adm.
werkzaamheden
toezicht en handhaving APV en bijzondere
wetten

200
300
500

150

45

3

4

8

135
32

7262

geplande capaciteit

5663

beschikbare capaciteit
uren

fte

uren

0,8

1121

0,8

1121

1

Toezichthouders fte

1401

1

0,66

925

0,66

0,25

350

0,25

350

0,2

280

0,2

280

1

1401

1

1401

RUD

640

Veiligheidsregio Zuid

600

inhuur milieu controles

400

€
22.500,00

7118

5374

1401
uitval

821

Administratie

Applicatiebeheer

Back office

extern

uren gedeeltelijk toe te schrijven aan externen
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Bijlage 3 Statistieken APV en Overige wetten
Aantal verleende vergunningen per soort per jaar

statistieken APV en overige wetten
33
27
29

speelautomaten
8
7

50

71

0
0

drankontheffing

64
0
drank vergunning

84
77

9
12
12
9
10

3
2
1
2
5
1

hogere grenswaarde

2012
2013

20
21
30
23
26
26

inzamelen textiel

2014
2015
2016

22
28
32
32
32
18

stoken snoeiafval

2017

215
APV overig
76

103

25

135

168

126

evenementenmeldingen

186

0

50

100

243
207
223
212

107

39
50
53
59

evenementenvergunning

233

150

200

250

300
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Bijlage 4 Statistieken Wabo

welstandadvisering dorpbouwmeester
vooroverleg
2013
aanhouden

2014
2015

accoord mits

2016
2017

1 keer akkoord
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ontvangen informatieverzoeken

425
2011

450
2012

520

2013

650

2014

782

2015

879

2016

869

2017
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klachten en meldingen T&H
150

136

100
83
50

65

19
1

0

11

2012

45

52

23

2013

79

23

2014

50
ontvangen
afgehandeld

2015

2016

2017

verleende
omgevingsvergunningen

aanvragen
omgevingsvergunningen

328
274

2012

294

2013

270

269

276

2014

2015

2016

292
236

2012

2017

251

2013

260

258

265

2014

2015

2016

2017

gemiddelde doorlooptijd
reguliere vergunningen
in dagen

38

39

37

33

31

36

2012

2013

2014

2015

2016

2017

56

maximaal
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verhouding digitaal - analoog verleende vergunningen
63%
77%
85%
100%

37%
2015

23%
2016

15%
2017

0%
digitaal

analoog
2017

2016

2015

samenstelling vergunning
100%
80%

60%

55%

50%

56%

56%

54%

40%

45%

50%

44%

44%

46%

60%
40%
20%
0%
enkelvoudig

2012
60%

2013
55%

2014
50%

2015
56%

2016
56%

2017
54%

meervoudig

40%

45%

50%

44%

44%

46%
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soort vergunningsprocedure
100%
80%
60%
40%
20%
0%

7%

10%

12%

3%

5%

5%

93%

90%

88%

97%

95%

95%

uitgebreid

2012
7%

2013
10%

2014
12%

2015
3%

2016
5%

2017
5%

regulier

93%

90%

88%

97%

95%

95%

volledigheid aanvragen
52%

48%

47%

53%
54%

46%

2014

57%

43%

2015
2016
2017

ontvankelijke
aanvragen

niet ontvankelijk
aanvragen

juridisch zaken vergunningen
beroep RvS

0

voorlopige voorziening

1

bezwaar

2
2

3
3
2014

2
2

beroep rechtbank
zienswijze

2
1

0
0

2015

5
4

2016

3

2017

4
10
11

20
13
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juridische zaken handhaving
beroep/hoger beroep RvS

0

1

bezwaarschrift

2

3
6
6

2

spoedeisende bestuursdwang
bestuursdwang
dwangsom

2014

9

verzoek tot HH

10
3
0
0
0
0

7

10

18

2015
2016
2017

1
3
5

7
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Bijlage 4 Statistieken Wabo aanvragen van vanaf 2011
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Bijlage 5 Jaarverslag 2017 RUD Zuid Limburg
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