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Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het 

Uitvoeringsprogramma VVTH+ 2022 vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma heeft 

Postadres: 

Eijsden-Margraten: 

Z/21/155097 - 584208 

aa             

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten 

Amerikaplein 1 

6269 DA MARGRATEN 

16 juni 2022 

Uitvoeringsprogramma VVTH+ 2022 (UP2022) 

Posbus10 _ petrekking op de activiteiten op het gebied van de Wabo en APV en bijzondere Wetten, 

625970 Margrsten _ Ruimtelijke Ordening, Openbare orde en Veiligheid 

tel: 14043 

of: +31 (0)43 458 8488 

faxc +31 (0)43 458 8400 

Hierbij willen wij u in kennis stellen van het Uitvoeringsprogramma 2022 (UP2022) 

Bijgaand treft u de infographic UP2022 en de toelichting hiervan aan 

fosisdenmargtennl _ Tevens willen wij u in kennis stellen van de voortgangsrapportage van kwartaal 1 van het 

wweijsdenmargratennl _ Uitvoeringsprogramma 2022 van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving en Ruimtelijke Ordening (VVTH+). 

IBAN BNG: 

NLA6BNGHO285148680 

BIC: BNGHNL2G 

K o} 

dittaslew 

Behandeld door L e 
(geanonimiseerd)

Bijage(n) 

Documentnr. 

Bijgaand treft u de Infographic Q1 UP2022 en de toelichting hiervan aan. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,   

Locosecretaris, De burgemeester, 

Drs. J.M.F. Kool Drs. G.J.M. Cox 

Uw briefvan 

Uw kenmerk 

(geanonimiseerd)

575993 662943, 580766,573615 

Ons kenmerk i 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



1 euibed N- +HLAA ZOZ ewwes6o1ds6uaonin 

seeebeesyenm 1C _ SJNpnoISe6 ue BUEAdOIepUAE vewewsueren ewepeis  Swercpues _ [veom _ ouaron 

0 _Z 

onesiee1 o snesuear 
“ B zzoen ME « . zzoe dn E 

e1epuoz|ig uaBuluunBien ueBuIUunBIen-AdV 
L XeW uoezeep c 

pl1doooop d4 

Oo8vM X tm / 3 p Oppnea e e P °…_»‚ Ë & oo de m - ë o c & $ 

SZ 
:..u.:.… U) - 

      

  

   

              

     

ueBuuunB1eA 

N ‘PUEISIey GeyenoJ0on 
d4 $@%m…w 

           

    

     

uerdsuwuweiseg I ' … e 

uaze464ewuapsla 31u33wa5 

+HLAA ZZ0Z ewwe‚iSosds6u90n3}n 

xazaan 

  



z eubed WE +HLAA ZZ07 ewwesBordsBuusonyn 

    

%e 

® ® 

“8 

npeeNe 

ijvos -_E__._…-___N_.xo UABUPISW y} yog awins a1equado uaBuIpreuw 

     

uaBep Z IdM 

       

  

z2oz= zzozdnm 

    

_. elonwoa IS  gaBeyodde, ualepiooag 

sa10nuoo1ene1dO venupaa E„n‚‚n..hë‚.;-__„.._su„flsa_._.… 1W91ze0L 

zzozeeseenm ZZ0zann zeozeesiRem ZOZ aNe ‚eses 

  

n m 79 

z mm 1e c1 m s sewepou: E m Ĳ T s H 

vapgen 

e |, n 

00 l e 

uaem e19puoz{iq ueBuipjeur 

Ady uebuiprew D á OgVA vebuprew 

y ueSuipleN 



£ euled 

SstÂ 
__- - 

s 

—: 

s 

uejdsôuwweyseq Builepueuag ese, 

   

ueluaweyedde/ue6uuom IRuee (xx) xlledeoweyuo : vaosd 

  

   

  

  

    

  

  

Ad piesqe6yn 
e Adiqwoo VSBUIMNYISIEEM 

08 D Buimeypuey ay[lle1yoe4ens EN z 

LoSaN ‘jouee1 90 (1) vosen ‘ez uerdwax (1)lua6uo) jeeBezlug 3eSJOON ‘INad SI SASOH PInIua29 JuIs ‘z BamaH 1899 ‘1S 'ST BamiaH N WIe MNOGBUWOM {6) vouweg 'Gemaperg UOIEIGIEN UIeJIeISUINSA GEuJooA (05) veeiGse ‘z esej preeGwesaorg 

-3 *HLAA ZZOZ ewwe:6o1ds6usonyn 

SM werdsBuwwaIsegndered 

        

soedEy 

    

   

12} vapsta ‘preneog 

) PUEEER1S00 W MNoGBUuoM 

                

AE und 

IeNSU0/E '} BaloplensuoIp SUng 

eIEAN WE WOA 

300 U 10IPED STI BUOPANIUOIO 

Z2oz ‘vel | PeeWOOA= 20 PRPUEWSBIem ZZOZ VEISOB/PUeIpe Gm ZZOZANN 

e w w s o s o o s oo 

B 

Sueupueu w seozsen 

e e 
Ë Ommoemseaepanepens 

e 

* 

TEL oo 

Bumeypuey 

ax[lewsessinnyseq 

y 

seinpsood eyosipinl 

1202 wnuen 

2202 _ GUSpUeueg  mnon wessB uneN WZZOZdN ZoZ dN ° - o 

5 

veuuelds6uwweIseg 
a 

uauuejds6uwwalseg Zzoz'uel| Peeuoon= ZZDZ PRPURLSGEm ZZOZPUepeCuE ZZ0ZdNN 

z o s o s o .È 

N e g 

e e u — 

f deosag zeboy ue deozeg 

+ m 

$ ouwemoon eboyeen 

.È 

° 

peuosuerd 

_ 

ueBuiuunB1en 

P'$ 



v eubed W-3 +HLAA ZZOZ ewwes6oids6uHeonyn 

  

           

Buiuas pno9 zeozSueuseber _ zzoz GunoiGeg 
n 0000523 

SLD 

ES ES EN EES EL & 00000e3 

° 

vo 2 B oooose3 $ 5} È Z z & & 00002 c & s vo 3 * 0000sr3 

so a 

* z 000053 

n 5 i 3 

+HLAA SNUBNEA ® & 0000653 uewoueBdo Je/u ue UeInIeAO _ # i oo ? 

í 93 f   

zzoz Suno:5aq uen a1yo1zdo / ue} +HLAA BuyjeusabeT 

7207 uaxÏez/uajoelo4d abuero 

?/‚ê" 

eiektronisch 

á 

weti 

x 

poetnn SMeNn n 202 ann mä…„„ & 

  

  

SVNHL 3HOSIDZLVALS Sose9 J Na43LHOltid APTINZWVZED 'TTVAOINZAOG sest0 pieuStiea ua ap.0 a1equedo 

  

  

  

  



gemeente 

eijsden:margraten 

Uitvoeringsprogramma VVTH+ 2022 

    
beschrijving Infograp 

Zaak-doenr 

Steller 

Onderwerp mma VVTH+ 2022 (UP 2022) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beschrijving/Toelichting Infographic 

Datum 20 februari 2022 

document 

Hieronder treft u een beschrijvende toelichting aan van de infographic over het 

Uitvoeringsprogramma 2022 (UP 2022) van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving en Ruimtelijke Ordening (VVTH+) aan. 

Uitgangspunt van dit UP 2022 is dat de Omgevingswet niet in 2022 in werking zal treden. 

Deze beschrijvende toelichting is noodzakelijk gelet op de wettelijke vereisten om documenten te 

kunnen publiceren op overheid.nl. 

In het UP 2022 wordt middels informatieve grafische illustraties weergegeven wat de planning is voor 

het jaar 2022. De planning is gebaseerd op de extrapolatie van de gegevens op 1 oktober 2021 

waarbij rekening wordt gehouden met de trendontwikkeling en situatie begin 2022 

De rapportage is ingedeeld op basis van de verschillende teams die zijn gecreëerd in het kader van 

het Verbeterplan VVTH+ en de zaaktypen in het kader van het zaakgericht werken. De toelichting 

start aan de linkerzijde van de infograpichs van de pagina en loopt vervolgens naar rechts. 

Pagina 1 

Klantcontacten (team Dienstverlening) 

Aantallen 

In 2022 worden 3113 klantcontacten afgehandeld. Op 1 januari 2022 is geen voorraad klantcontacten 

aanwezig. 

Kanaal 

Het kanaal dat het meest gebruikt wordt is de telefoon. Verwacht wordt dat 78% van de vragen 

binnenkomen bij het telefoonteam van VVTH+. 17% Komt binnen per mail 

Categorieën en KPI's 

De klantvragen zijn ingedeeld in 3 categorieën (eenvoudig/ specialistisch en complex/afspraak) met 

elk haar eigen KPI, respectievelijk 2, 5 en 10 werkdagen. De KPI's voor de 3 categorieën bedragen 

eind 2021 respectievelijk 68%, 772% en 74%. Gestreefd wordt de percentages te verhogen 

Soort vragen 

Verwacht wordt dat de meeste vragen gaan over de Wabo-vergunningen (38%) en de 

bestemmingsplannen (9%). Ca. 26% wordt direct doorverbonden naar de behandelde ambtenaar. 

Informele aanvragen (team Ruimtelijke Ordening en team Vergunningen) 

Principeverzoeken 

In 2022 worden 151 principeverzoeken afgehandeld. Op 1 januari 2022 is de werkvoorraad 93 zaken. 

Het aantal van 42 zaken wordt, gezien de beschikbare capaciteit, als een reguliere werkvoorraad 

gezien. De werkvoorraad is feitelijk te hoog voor de beschikbare capaciteit. 



KPI 

De behandeltermijn van een principeverzoek is gesteld op 28 dagen. Gestreefd wordt de 

behandeltermijn te verkorten 

Resultaat principeverzoeken 

P.m 

Aantallen concept aanvragen 

In 2022 worden 80 concept aanvragen afgehandeld. Op 1 januari 2022 is de werkvoorraad 15 zaken 

Het aantal van 20 zaken wordt, gezien de beschikbare capaciteit, als een reguliere werkvoorraad 

gezien 

KPI 

De behandeltermijn van een concept aanvraag is gesteld op 28 dagen. Gestreefd wordt de 

behandeltermijn te verkorten. 

Resultaat concept aanvragen 

P.m 

Aantallen vooroverleg welstand en monumentencommissie 

De zijn specifieke zaken die door initiatiefnemers worden ingediend voordat het vergunningtraject van 

start gaat. 

In 2022 worden 45 vooroverleggen afgehandeld. Op 1 januari 2022 is de werkvoorraad 9 zaken. Het 

aantal van 10 zaken wordt, gezien de beschikbare capaciteit, als een reguliere werkvoorraad gezien 

KPI 

De behandeltermijn vooroverleg welstand en monumentencommissie een vooroverleg welstand en 

monumentencommissie is gesteld op 28 dagen. Gestreefd wordt afhandeltermijn te verkorten. 

Resultaat vooroverleggen welstand en monumentencommissie 

P.m 

Vergunningen (team vergunningen) 

Aantallen Wabo 

In 2022 worden 365 vergunningen afgehandeld. Op 1 januari 2022 is de werkvoorraad 80 zaken. Het 

aantal van 60 zaken wordt, gezien de beschikbare capaciteit, als een reguliere werkvoorraad gezien. 

Resultaat Wabo-aanvragen 

P.m 

KPI Wabo-aanvragen 

De afhandeltermijn van een regulier vergunning s wettelijk 58 dagen. Als KPI is gesteld dat minder 

dan 1% van de aanvragen van rechtswege wordt verleend. In 2021 was dit 1,1% en in 2020 0,5% 

KP uitzetten 1° deelzaken 

Als KPI s vastgesteld dat de eerste deeltoetsen (bestemmingsplan en vergunningsvrij) binnen 7 

dagen na ontvangst van de aanvraag zijn uitgezet. De KPI in 2021 bedraagt 98% , in 2020 was dit 

88%. Gestreefd wordt het percentage te verhogen 

KPI doorlooptijd deelzaken 

Een andere procesafspraak i dat de uitgezette adviesvragen binnen 14 dagen worden beantwoord 

De KPI in 2021 bedraagt 67% , in 2020 was dit 65%. Gestreefd wordt het percentage te verhogen. 

KPI behandeltermijn 

Als KPI is vastgesteld dat vergunningaanvragen die via het reguliere proces worden behandeld, 



ontvankelijk zijn en waarbij geen termijnverlenging nodig is, gemiddeld binnen 40 dagen worden 

afgehandeld. In 2021 is dit proces al doorlopen in gemiddeld 37 dagen. KPI 2021 blijft hierdoor net 

als in 2020 op 100%. Gestreefd wordt dit resultaat te handhaven 

De verhouding ontvankelijke en niet ontvankelijke aanvragen is 52% : 48% 

KPI termijn verleningen 

Als KPI s vastgesteld dat de termijnverlenging als gevolg van interne advisering mag voorkomen bij 5 

aanvragen bij 250 aanvragen n 2019. Dit is 2 % van de afgehandelde aanvragen. 

In 2020 en 2021 was dit respectievelijk 6 en 15 %. Gestreefd wordt dit percentage te verhogen 

Soort vergunningenprocedures 

De verdeling tussen regulier en uitgebreide procedure is respectievelijk 92% en 8%. 

Vergunningactiviteiten 

De verwachting is dat de volgende aantallen activiteiten afgehandeld: 

Bouw 257, uitvoering werk 22 afwijken bestemmingsplan 130, brandveiligheid 7, monument 17, sloop 

5, uitweg 28, kap 25 

APV- vergunningen (team Vergunningen) 

In 2022 worden de volgende aantallen APV vergunningen afgehandeld: 

Evenementen 53; 

Reclamevergunningen 50; 

Standplaatsvergunningen 18; 

Loterijvergunningen 11; 

Overige vergunningen 127. 

Vergunningen Bijzondere wetten (team Vergunningen) 

In 2022 worden de volgende aantallen vergunningen Bijzondere wetten afgehandeld 

Kinderopvang 8; 

Drank en horeca vergunningen: 65; 

Verkeerregelaars 273 

Pagina 2 

Meldingen (team Vergunningen) 

Meldingen Wabo 

In 2022 worden de volgende aantallen meldingen Wabo afgehandeld: 

Bodem/grondverzet: 60; 

Slopen 133; 

Milieu 45; 

Brandveilig gebruik 7; 

Mobiel puinbreken 1. 

Meldingen APV 

In 2021 worden de volgende aantallen meldingen APV afgehandeld: 

Evenementen 130; 

Incidentele activiteiten 13 

collecte 3. 

Meldingen bijzondere wetten; 

In 2021 worden de volgende aantallen meldingen Bijzondere wetten afgehandeld: 

Snoeihout verbranden 33 

Alcoholwet 7. 

Bibob 17. 



Toezicht (team toezicht &Handhaving en team Openbare orde en Veiligheid)) 

Periodieke controles (milieu en brandveiligheid bij bedrijven c.q. gebouwen) 

In 2022 worden 118 periodieke milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd 

In 2022 worden 101 periodieke controles brandveiligheid uitgevoerd door de brandweer. 

Thema controles energietoezicht informatieplicht bedrijven 

Sinds 2020 hebben bedrijven die meer dan 25.000 m3 gas en meer dan 50.000 KW elektriciteit 

gebruiken de plicht de gemeente hierover te informeren. Tevens dienen zij energiebesparende 

maatregelen uit te voeren 

In 2022 worden 15 rapporten energie besparing gecontroleerd 

In 2022 worden 14 bedrijven gecontroleerd op naleving van de uitvoering van de energiebesparende 

maatregelen. 

Oplevercontroles (n.a.v. verleende vergunningen) 

In 2022 worden 853 oplevercontroles uitgevoerd 

In 2022 worden 95 oplevercontroles bij monumenten uitgevoerd 

In 2022 worden 11 oplevercontroles uitgevoerd na.a.v afwijkieng 

Inventariserende controle (i.v.m. een actueel inrichtingenbestand) 

De inventariserende controles naar bedrijvigheid worden uitgevoerd om het inrichtingenbestand op 

peil te houden 

n 2022 worden de inrichtingenbestanden van de Kamer van Koophandel van de kernen Eijsden, 

Mesch, Mariadorp en Oost Maarland, gecontroleerd. In de kern Cadier en Keer worden nog fysieke 

controles in dit kader uitgevoerd 

Van de bedrijventerreinen wordt in 2022 het bedrijventerrein Gronsveld gecontroleerd 

Daarnaast wordt assistentie verleend bij een zestal flexcontroles in het kader van ondermijnende 

criminaliteit 

Klachtmeldingen Wabo 

In 2022 worden 214 klachten afgehandeld. De werkvoorraad op 1 jan 2022 bedraagt 68 zaken. Het 

aantal van 50 zaken wordt, gezien de beschikbare capaciteit, als een reguliere werkvoorraad gezien. 

Meldingen openbare ruimte BOA (fixi) 

Aantallen 

In 2022 worden 1300 meldingen door de BOA's afgehandeld. De werkvoorraad bedraag 25 

meldingen 

KPI 

De KPI van de behandeling van meldingen is gesteld op 7 dagen. Gestreefd wordt het percentage uit 

2021 (83%) te verhogen 

TOP 5 meldingen openbare ruimte BOA (fixi) 

De top 5 van de meldingen in 2022 is: 

Overlast: 40%, 

Parkeren: 22%, 

Corona; 9%, 

Verwuiling: 6%, 

Afvaldumping: 5%, 

Overig: 18%, 

Hotspots 

De aandachtiocaties worden bijgehouden in de vorm van zogenaamde hotspots. Per hotspot kunnen 

verschillende thema's spelen En per thema vindt registratie plaats in het systeem City Controll 

De volgende aantallen hotspots zijn er per kern begin 2022 

Eijsden: 10 



Gronsveld en Margraten elk 

Cadier en Keer: 

Sint Geertruid en Oost-Maarland elk 

Banholt, Bemelen en Mariadorp elk 

00 

Waarnemingen hotspots 

In 2022 worden 65000 waarnemingen uitgevoerd. Het percentage niet oké bedraagt 2,5%. 

Pagina 3 

Juridische procedures 

Juridische procedures vergunningen (team Vergunningen) 

In 2021 worden de volgende aantallen van de verschillende juridische procedures afgehandeld: 

Planschade: 

4 zaken, voorraad op 1 januari 2022 O zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Voorlopige voorziening: 

2 zaken, voorraad op 1 januari 2022 O zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Beroep en hoger beroep: 

46 zaken, voorraad op 1 januari 2022 10 zaken, reguliere werkvoorraad 6 zaken; 

Bezwaar: 

40 zaken, voorraad op 1 januari 2022 10 zaken, _ reguliere werkvoorraad 8 zaken; 

Zienswijze: 

2 zaken, voorraad op 1 januari 2022 O zaken, _ reguliere werkvoorraad O zaken; 

De werkvoorraad is hoger dan de reguliere werkvoorraad 

Bestuurlijke handhaving (team Toezicht en Handhaving) 

Handhavingsbesluit 

24 zaken, voorraad op 1 januari 2022 O zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Bestuursdwang: 

1 zaken, voorraad op 1 januari 2022 1 zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Dwangsom: 

19 zaken, voorraad op 1 januari 2022 3 zaken, _ reguliere werkvoorraad 3 zaken; 

Beroep en hoger beroep: 

5 zaken, voorraad op 1 januari 2022 7 zaken, _ reguliere werkvoorraad 5 zaken; 

Voorlopige voorziening: 

1 zaken, voorraad op 1 januari 2022 O zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Bezwaarschriften: 

13 zaken, voorraad op 1 januari 2022 7 zaken, _ reguliere werkvoorraad 3 zaken; 

Spoedeisende bestuursdwang: 

1 zaken, voorraad op 1 januari 2022 0 zaken, _ reguliere werkvoorraad 0 zaken; 

Verzoek om handhaving! 

26 zaken, voorraad op 1 januari 2022 3 zaken, reguliere werkvoorraad 5 zaken; 

Strafrechtelijke handhaving BOA's (team Openbare orde en Veiligheid) 

In 2021 zijn de volgende strafrechtelijke zaken gestart door de BOA's: 

Waarschuwingen 320 

Combi PV 520 

Uitgebreid PV 30 

Boeterapport 20 

Bestemmingsplannen (team Ruimtelijke Ordening) 

In 2022 worden 10 nieuwe bestemmingsplan aanvragen verwacht. De werkvoorraad op 1 januari 

2022 bedraagt 31 bestemmingsplannen die in behandeling zijn 

Deze 31 bestemmingsplannen bevinden zich in verschillende fases: 

In voorbereiding 11; 



In uitvoering 15; 

In beroep: 5 stuks; 

Onherroepelijk p.m 

Pagina 4 

Openbare orde en Veiligheid (team Openbare orde en Veiligheid 

Op basis van het Uitvoeringsplan integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023 is een driedeling 

gemaakt in de thema's op het gebied van Openbare orde en Veiligheid. Per hoofdthema wordt een 

overzicht gegeven van de verschillende thema's en de uit te voeren cq te verwachten 

cases/geplande acties in 2022 

Bovenlokale, gezamenlijke prioriteiten 

Ondermijnende criminaliteit 

  

Meld misdaad anoniem 20 cases 

Mensenhandel 2 cases 

Flexacties ondermijning 6 acties 

Integraal ondermijningsbeeld 6 cases 

Ondermijningstafel (overleg) 6 acties 

Overleg RIEC 6 acties 

Veilig toerisme, recreatie en evenementen 

Overleg evenementen 26 acties 

Toezicht evenementen 10 cases 

Verkeersveiligheid evenementen 2 cases 

Overlast/geweld snijvlak Zorg en Veiligheid 
  

Nazorg detentie 8 cases 

Meldcode huiselijk geweld 3cases 

Integrale situaties 20 cases 

Flexacties woonwagenlocaties 2 acties 

Woonwagenlocaties 12 cases 

Woonoverlast 1 casus 

Geestelijke gezondheidszorg 6 cases 

Strategische thema's 

Veilig uitgaan 

Veilig uitgaan 4 acties 

Drugsoverlast 

Damoclesbeleid 4 cases 

Voorlichting drugs 12 acties 

Woninginbraak 

Donkere dagen offensief 12 acties 

Veilige en leefbare kernen 

Informatiepositie 8 acties 

Burgerparticipatie 4 acties 

Aanpak burengerucht 4 cases 

Wijk- en gebiedsgericht werken 12 cases 

Overige veiligheidsthema's 

BHV intern 

Arbo-stuurgroep 1 



BHV-Trainingen 3 acties 

Integriteit 

Bestuurlijke integriteit 2 acties 

Ambtelijke integriteit 2 acties 

Radicalisering en polarisering 

Radicalisering en polarisering 2 cases 

Verkeersveiligheid 

  

Verkeershandhaving 4 acties 

Infrastructurele maartregelen 4 cases 

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen 

Bijeenkomsten 2 acties 

WhatsApp groepen 10 acties 

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen 4 acties 

Legesheffing VVTH+ ten opzichte van begroting 2022 

In de van 2022 is € 575.000 opgenomen als leges voor de Wabo-onderdelen. Voor de RO-taken zijn 

geen legeinkomsten opgenomen. Hierbij was het uitgangspunt dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 

in werking zou treden. Nu dit is verschoven tot 1 januari 2023 zal bij de 1° Burap een herberekening 

plaatsvinden. 

Projecten/zaken 2022 

In 2022 komen verschillende zaken en projecten aan de orde die niet in de vorm van meetbare 

gegevens kunnen worden weergegeven. Deze projecten en zaken zijn wel genomen bij de 

capaciteitsbepaling 

Covid-19 

Hoewel in het voorjaar van 2022 vrijwel alle maatregelen ten aanzien van Covid-19 zijn opgeheven ‚ 

is de aanwezigheid van Covid-19 nog altijd een feit. De verwachting is dan ook dat mogelijk nieuwe 

maatregelen bij een opleving van de pandemie weer van kracht kunnen worden. De teamieden van 

VVTH+ vormen het kernteam ten aanzien van de voorlichting voor de ondernemers en de 

verenigingen. Daarnaast wordt het toezicht en handhaving van hieruit gestuurd 

Gemeenteraadverkiezingen 

In maart 2022 zijn gemeenteraad verkiezingen. De teamleden van VVTH+ zijn betrokken bij de 

bemensing van de kieslokalen. 

Squit 2020 APV 

In 2021 is het nieuwe zaaksysteem squit 2020 geïmplementeerd voor de Wabo-taken. Door de 

kinderziektes is er nog steeds veel vertraging in de processen. De APV-taken zullen in de loop van 

2022 worden ondergebracht in het systeem 

RX-Mission 

In de loop van 2022 zal er een upgrade plaatsvinden van het huidige Squit 20/20. O.a. zullen de 

verschijningsvorm en de documentengenerator worden aangepast, waardoor het systeem 

gebruiksvriendelijkheid moet worden. Hiervoor moeten achter de schermen een groot aantal 

aanpassingen worden uitgevoerd en zullen de gebruikers moeten worden meegenomen in de nieuwe 

ontwikkeling 

Kwaliteitszorg, Monitoring, procesoptimalisatie 

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee wordt aangestuurd op verbetering van, en 



aandacht voor, de “kwaliteit’ van de geleverde diensten en/of producten waarbij de klant centraal 

staat. Onderdeel hiervan is monitoring van het Uitvoeringsprogramma als ook de naleving van de 

KP's en uitvoering van processen. Dit geheel resulteert weer in bestuurs- en sturingsinformatie. 

Het optimaliseren van de processen is hierbij continu onder de aandacht. Sinds 2007 maakt dit 

onderdeel uit van de taken rondom vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. Het vastleggen 

van deze taken in een zogenaamd kwalliteitszorgsysteem geeft voor alle betrokkenen duidelijkheid 

over taken en verantwoordelijkheden 

Wet elektronisch publiceren 

Vanaf 1 juli 2022 treedt de tweede fase in werking van de Wet elektronisch publiceren. Dit betekent 

0.a. dat niet alleen de vergunningbesluiten moeten worden bekend gemaakt ‚ maar dat ook de 

bijbehorende documenten. Deze stukken die te zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat de processen 

moeten worden aangepast. 

Wet politiegegevens 

Voor de bescherming van persoonsgegevens die kunnen lijden tot strafrechtelijke vervolging is de 

WPG vastgesteld. Deze gegevens komen ook bij de gemeente voor namelijk bij de uitvoering van de 

BOA-taken. In 2022 dient een externe audit te worden uitgevoerd hoe de gemeente de wet naleeft. 

Klanttevredenheidsonderzoeken 

In 2022 worden de gestarte klanttevredenheidsonderzoeken voortgezet. De resultaten worden 

geëvalueerd en worden meegenomen in het verbeteren van de processen 

Omgevingswet en Omgevingsvisie 

Op 24 februari 2022 is duidelijk geworden dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet wordt verschoven naar 1 januari 2023 Samen met de lijn-50 gemeenten wordt 

gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Zo is voor het opstellen 

van de Omgevingsvisie een bureau ingeschakeld om dit proces te begeleiden. Aan de hand van de 

minimale vereisten is in beeld gebracht wanneer welke producten gereed moeten zijn en wie hiervoor 

verantwoordelijk is. In de verschillen werkgroepen zijn de werkzaamheden opgepakt 

Wet private kwaliteitsborging 

Samen met de Omgevingswet zal de Wet private kwaliteitsborging in werking treden. In beeld is 

gebracht wat dit betekent voor de benodigde capaciteit en de gevolgen voor de legesinkomsten. In 

2022 zal dit worden geïmplementeerd worden in de proces en werkinstructies. 

Overuren 

Ook in 2022 zal gemonitord worden hoeveel overuren zullen worden gemaakt. Indien de hoeveelheid 

overuren te hoog oploopt ontstaat het gevaar dat de werknemers te veel hooi op hun vork nemen en 

het ziekteverzuim gaat oplopen. Dit heeft dan op zijn beurt weer gevolgen voor de klanten. 
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Beschrijving/Toelichting Infographic 

Datum | 25 mei 2022 

document 

Hieronder treft u een beschrijvende toelichting aan van de infographic over het eerste 

kwartaal 2022 van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving en 

Ruimtelijke Ordening (VVTH+) aan 

Deze beschrijvende toelichting is noodzakelijk gelet op de wettelijke vereisten om 

documenten te kunnen publiceren op overheid.nl. 

In de voortgangsrapportage Q1 wordt middels informatieve grafische illustraties 

weergegeven wat gerealiseerd is ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma VVTH+ 

2022 (UP 2022). 

Tevens geeft dit een beeld van de uitvoering van het Integraal Omgevingsbeleidsplan dat 

in 2021 als uitvoeringsbeleid door het college is vastgesteld 

De rapportage is ingedeeld op basis van de verschillende teams die zijn gecreëerd in het 

kader van het Verbeterplan VVTH+ en de zaaktypen in het kader van het zaakgericht 

werken. De toelichting start aan de linkerzijde van de infographic-pagina en loopt 

vervolgens naar rechts. 
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Klantcontacten (team Dienstverlening) 

Aantallen 

In Q1 zijn 815 klantcontacten afgehandeld. Dit is 26% van het geplande aantal (3113) in 

het UP2022 en ligt in de lijn van de planning. Ook het aantal ingediende klantcontacten 

volgt deze tendens 

Kanaal 

Het kanaal dat het meest gebruikt wordt is de telefoon. 74% van de vragen komen binnen 

bij het telefoonteam van VVTH+. 20% Komt binnen per mail 

Categorieën en KPI's 

De klantvragen zijn ingedeeld in 3 categorieën (eenvoudig/ specialistisch en 

complex/afspraak) met elk haar eigen KPI, respectievelijk 2, 5 en 10 werkdagen. De KPI's 

voor de 3 categorieën bedragen in Q1 respectievelijk 70%, 67% en 73%. Alle drie de 

categorieën zijn overeenkomstig de jaren 2020 en2021. Daarnaast zijn er nog de 

telefoontjes waarbij direct wordt door verbonden naar de zaakbehandelaar en die niet bij 

de KPI meetellen. 

Soort vragen 

De meeste klantcontacten (27%) worden direct doorverbonden naar een zaakbehandelaar 

en/of specialist. De overige vragen gaan over de Wabo-vergunningen (23%) en de 

lopende aanvragen (10%). 5% van de vragen waren niet voor VVTH+. 



Informele aanvragen (team Ruimtelijke Ordening en team Vergunningen) 

Principeverzoeken 

In Q1 zijn 42 principeverzoeken afgehandeld. Dit is 27% van het geplande aantal (151) in 

het UP2022 en ligt in de lijn van de planning. De stijging van het aantal ingediende 

principeverzoeken (26) zet niet door maar blijft op het niveau van 2021. Het aantal 

openstaande zaken is van 93 op 1 januari 2022 teruggebracht naar 71 op 1 april 2022 

Echter gelet op de huidige voorraad (71) is de planning van het UP2022 haalbaar. 

De reguliere werkvoorraad bedraagt, gelet op de huidige capaciteit, 42 verzoeken 

KPI 

Door het hoge aantal verzoeken is de afhandeltermijn erg lang en wordt ook de KPI van 

28 dagen slechts in 2% van de gevallen gehaald 

Resultaat principeverzoeken 

71% van de principeverzoeken worden positief beoordeeld en aan 19% van de verzoeken 

wordt geen medewerking verleend. 10% van de verzoeken worden voortijdig door de 

aanvrager beëindigd. 

Aantallen concept aanvraag Wabo 

In Q1 zijn 20 concept-aanvragen afgehandeld. Dit is 25% van het geplande aantal (80) in 

het UP2022 en ligt in de lijn van de planning. Het aantal ingediende concept-aanvragen 

(27) is hoger dan de planning. De huidige werkvoorraad (11) i 55% van de reguliere 

werkvoorraad (20). 

KPI 

Doordat de werkdruk is verminderd door de daling van de werkvoorraad is het beter 

mogelijk om de afhandeltermijn terug te brengen. De KPI van 28 dagen wordt in 45% van 

de gevallen gehaald. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2021 (KPI = 20) 

Resultaat concept-aanvragen 

40% van de concept-aanvragen worden positief beoordeeld en 5 % wordt afgewezen. 

20% van de zaken worden voortijdig beëindigd door de aanvrager. 35% van de 

vooroverleggen worden als vergunningsvrij beoordeeld. 

Aantallen vooroverleg welstand- en monumentencommissíe 

Dit zijn specifieke zaken die door initiatiefnemers worden ingediend voordat het 

vergunningtraject van start gaat 

In Q1 zijn 6 vooroverleggen afgehandeld. Dit is 13% van het geplande aantal (45) in het 

UP2022. Het aantal ingediende vooroverleggen volgt deze afnemende tendens 

KPI 

In Q1 wordt de KPI van 28 dagen in 18% van de gevallen gehaald. Dit is verglijkbaar met 

2021 (17) 

Resultaat vooroverleggen welstand en monumentencommissie 

83% van de vooroverleggen zijn positief beoordeeld en 17% is afgewezen 

Vergunningen (team vergunningen) 

Aantallen Wabo 

In Q1 zijn 82 vergunningaanvragen afgehandeld. Dit is 20% van het geplande aantal 

vergunningaanvragen (365) in het UP 2022. De stijgende tendens uit 2021 van het aantal 

ingediende aanvragen (78) zet niet door maar dit blijft op het niveau van 2021. In het 

laatste kwartaal van 2021 was al merkbaar dat het aantal ingediende aanvragen niet meer 

stijgt. Dit is ook merkbaar in de werkvoorraad die op 1 april 2022 uit 76 aanvragen 



bestaat. De reguliere werkvoorraad, bij de huidige capaciteit bedraagt 60 aanvragen 

Resultaat Wabo-aanvragen 

73 % van de Wabo-vergunningaanvragen worden verleend, 10% van de aanvragen zijn 

vergunningsvrij. 2% van de aanvragen worden buiten behandeling gesteld doordat de 

gegevens onvoldoende zijn om een correct besluit te kunnen nemen. 5% van de 

aanvragen voor vergunning worden geweigerd. 10% van de aanvragen worden door de 

aanvrager ingetrokken. 

KPI Wabo-aanvragen 

Als KP is vastgesteld dat 99% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn wordt 

verleend. 

In Q1 is 1 vergunningaanvraag van rechtswege verleend. KPI bedraagt hierdoor 99 %. De 

oorzaak van de termijnoverschrijding is onderzocht: de oorzaak is het gebruik van een 

verkeerd mailadres. 

KPI uitzetten 1° deelzaken 

Als KPI is vastgesteld dat de eerste deeltoetsen (bestemmingsplan en vergunningsvrij) 

binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvraag zijn uitgezet. De KPI in Q1 bedraagt 96% , 

in 2021 was dit 98%. 

KPI doorlooptijd deelzaken 

Een andere procesafspraak is dat de uitgezette adviesvragen binnen 14 dagen worden 

beantwoord. De KPI in Q1 bedraagt 79% , in 2021 was dit 67%. 

KPI behandeltermijn 

Als KP is vastgesteld dat vergunningaanvragen die via het reguliere proces worden 

behandeld, ontvankelijk zijn en waarbij geen termijnverlenging nodig is, gemiddeld binnen 

40 dagen moeten worden afgehandeld. In Q1 is dit proces al doorlopen in gemiddeld 31 

dagen. KPI blijft hierdoor net als in 2020 en 2021 op 100% 

De verhouding ontvankelijke en niet ontvankelijke aanvragen s 54% : 48%. 

KP termijn verleningen 

Als KPI is vastgesteld dat de termijnverlenging als gevolg van interne advisering mag 

voorkomen bij 5 aanvragen bij 250 aanvragen in 2019. Dit is 2 % van de afgehandelde 

aanvragen. 

In Q1 is bij 29 aanvragen de procedure verlengd. Dit is bij 35 % van de afgehandelde 

aanvragen. Deze termijnverlengingen zijn het gevolg van de interne behandeling 

Soort vergunningenprocedures 

De verdeling tussen regulier en uitgebreide procedure is 99% : 1%. 

Vergunningactiviteiten 

In Q1 zijn de volgende aantallen activiteiten afgehandeld 

Bouw 67 , uitvoering werk 2, afwijken bestemmingsplan 32, brandveiligheid 1, monument 

5, sloop 0, uitweg/kap 8 

APV- vergunningen (team Vergunningen) 

In de loop van Q1 zijn de Corona-maatregelen opgeheven en bestaat de mogelijk om 

evenementen aan te vragen 

In Q1 zijn de volgende aantallen APV vergunningen afgehandeld 

Evenementen 0 gepland ÜP 2022: 53; 

Reclamevergunningen 4 gepland UP 2022: 50: 

Standplaatsvergunningen _ 4, _ gepland UP 2022: 18; 



Loterijvergunningen 6 gepland UP 2022: 11; 

Overige vergunningen 2 gepland UP 2022: 1027. 

Vergunningen Bijzondere wetten (team Vergunningen) 

In Q1 zijn de volgende aantallen vergunningen Bijzondere wetten afgehandeld: 

Kinderopvang 9 gepland UP 2022: 9; 

Alcoholwet vergunningen: 3 gepland UP 2022: 65; 

Verkeerregelaars 108 _ gepland UP 2022: 273 
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Meldingen (team Vergunningen) 

Meldingen Wabo 

In Q1 zijn de volgende aantallen meldingen Wabo afgehandeld: 

Bodem/grondverzet _15 _ gepland Up 2022 60; 

  

Slopen 30 _ gepland UP 2022: 133; 

Milieu 12 _ gepland UP 2022: 45; 

Brandveilig gebruik 3 gepland UP 2022: 7; 

Mobielpuinbreken 0 gepland UP 2022: 1. 

Meldingen APV 

Als gevolg van de corona maatregelen worden weinig meldingen behandeld in Q1 

In Q1 zijn de volgende aantallen meldingen APV afgehandeld: 

Evenementen 1 gepland UP 2022: 130; 

Incidentele activiteiten O gepland UP 2022: 13; 

collecte 2 gepland UP 2022: 3. 

Meldingen bijzondere wetten; 

n Q1 zijn de volgende aantallen meldingen Bijzondere wetten afgehandeld 

Snoeihout verbranden 3 gepland UP 2022: 33; 

Drank en horeca 5 gepland UP 2022: 7; 

Bibob 3 gepland UP 2022 17 

Toezicht (team toezicht &Handhaving en team Openbare orde en Veiligheid)) 

Periodieke controles 

In Q1 zijn 6 periodieke milieucontroles uitgevoerd . Dit is 5% van de geplande periodieke 

miliecontroles (118) 

In Q1 zijn geen periodieke controles brandveiligheid (101) uitgevoerd. De Veiligheidsregio, 

die deze controles voor de gemeente uitvoert, geeft aan dat geen controles zijn uitgevoerd 

als gevolg van Corona 

Thema controles energietoezicht informatieplicht bedrijven 

Sinds 2020 hebben bedrijven die meer dan 25.000 m3 gas en meer dan 50.000 KWh 

elektriciteit gebruiken de plicht de gemeente hierover te informeren. Tevens dienen zij 

energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

In Q1 zijn 3 energie-rapportage beoordeeld. Dit is 25% van het geplande aantal (12) in het 

UP 2022 

In Q1 4 fysieke controles energietoezicht uitgevoerd. Dit is 29% van het geplande aantal 

(10) in het UP 2022 

Oplevercontroles 

In Q zijn 50 oplevercontroles bouw uitgevoerd. Dit is 6% het geplande aantal (815) in het 

UP 2022 

In Qf zijn 9 oplevercontroles bouw-monumenten uitgevoerd. Dit i 10% het geplande 

aantal (95) in het UP 2022 



In Q1 zijn 0 oplevercontroles strijdigheid bestemmingsplan uitgevoerd. Dit is 0% van het 

geplande aantal (11) in het UP 2022 

Inventariserende controle 

De inventariserende controles naar bedrijvigheid worden uitgevoerd om het 

inrichtingenbestand op peil te houden 

In 2022 worden de inrichtingenbestanden van de Kamer van Koophandel van de kernen 

Oost Maarland, Eijsden, Mariadorp en Mesch getoetst en daar waar nodig fysiek 

gecontroleerd (gepland 80 controles). De kern Cadier en Keer stond in 2021 op het 

programma. De fysieke controles worden in 2022 uitgevoerd. Dit zijn de 38 controle die in 

het eerste kwartaal 2022 zijn uitgevoerd. 

Van de bedrijventerreinen wordt in 2022 het bedrijventerrein Gronsveld gecontroleerd. Dit 

wordt gepland in de tweede helft van 2022 

Daarnaast zijn nog geen flexcontroles in het kader van ondermijnende criminaliteit 

uitgevoerd waarbij assistentie is verleend 

Klachtmeldingen Wabo 

In Q1 zijn 19 klachten afgehanded. Dit is 9% van het geplande aantal (214) in het 

UP2022. 

Het aantal nieuw ingediende klachten is beperkt gebleven tot 21 zaken. De werkvoorraad 

op 1 april 2022 bedraagt 75 zaken, terwijl de reguliere werkvoorraad bij de huidige 

capaciteit 50 zaken bedraagt. 

Meldingen openbare ruimte BOA (fixi) 

Aantallen 

In Q1 zijn 278 fixi-meldingen afgehandeld. Dit is 21% van het geplande aantal (1300) in 

het UP2022. Er zijn nog 19 meldingen in behandeling. Ten opzichte van het UP 2021 dat 

ging uit van 1828 meldingen zijn er 36 % minder meldingen ingediend. 

KPI 

De KPI van de behandeling van meldingen s gesteld op 7 dagen. Dit wordt in 83% van de 

zaken gehaald. Over 2021 was dit 93% 

TOP 5 meldingen openbare ruimte BOA (fixi) 

De top 5 van de meldingen in Q1 is 

Overlast 47 %, UP 2022 40%; 

Parkeren:  21%, UP 2022 22 % 

Corona 9%, UP 2022 9 % 

Verwuiling: _ 7%, UP 2022 6 % 

Afvaldumping: 7 %, UP 2022 5 % 

Overig 9%, UP 2022 18 % 

Hotspots 

De aandachtlocaties worden bijgehouden in de vorm van zogenaamde hotspots. Per 

hotspot kunnen verschillende thema's spelen En per thema vindt registratie plaats in het 

systeem City Controll. 

De volgende aantallen hotspots zijn er per kern 

Eijsden 8 (in 2021 10) 

Gronsveld en Margrateneelk: _ 6 (in 2021 elk 7) 

Cadier en Keer: 6 (zoals in 2021) 

Sint Geertruid en Oost-Maarland elk 3 (zoals in 2021) 

Banholt, Bemelen en Mariadorp elk 1 (zoals in 2021) 

Waarnemingen hotspots 

In Q1 zijn 4745 waarnemingen uitgevoerd bij de verschillende hotspots. In de loop van Q1 



is het aantal thema's per hotspot aangepast in het registratiesysteem waardoor een groot 

verschil aanwezig is ten opzichte van het UP2022 (65.000 geplande waarnemingen). Het 

waarnemingssysteem dt in 2021 is gestart zal ook in 2022 worden bijgesteld zodat er 

een goed beeld ontstaat van de problematiek 

256 van de waarnemingen betroffen zaken die niet oké waren. Dit is 5% van de 

waarnemingen. In het UP2022 wordt uitgegaan van 2,5% niet oké. Uiteraard is dit ook 

geen juiste parameter omdat het aantal thema's per hotspot zijn aangepast in het 

registratiesysteem. 
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Juridische procedures 

Juridische procedures vergunningen (team Vergunningen) 

Er worden meer vergunningen verleend. Een logisch gevolg is dat dan ook het aantal 

juridische zaken toenemen 

In Q1 zijn de volgende aantallen van de verschillende juridische procedures: 

Planschade 

afgehandeldO zaak, ingediend O zaken, _ voorraad 1 april 2022 3 zaken 

Up 2022 4 zaken 

Voorlopige voorziening: 

afgehandeldO zaak,  ingediend1zaak, _ voorraad 1 april 2022 1 zaken 

UP 2022 2 zaken 

Beroep en hoger beroep 

afgehandeld O zaken, ingediend 1zaak, _ voorraad 1 april 2022 12 zaken 

UP 2022 6 zaken. 

Bezwaar: 

afgehandeld 5 zaken, ingediend 11 zaken, _ voorraad 1 april 2022 14 zaken 

UP 2022 40 zaken 

Zienswijze 

afgehandeld 0 zaken, ingediend O zaken, _ voorraad 1 april 2022 0 zaken 

UP 2022 2 zaken 

Met name het aantal beroep- en hoger beroep zaken is gezien de voorraad (12) 

toegenomen. Het aantal zaken in de voorraad is het dubbele van de jaarplanning 

Bestuurlijke handhaving (team Toezicht & Handhaving) 

Handhavingsbesluit 

afgehandeld 7 zaak, _ gestart 3 zaken, voorraad 1 april 2022 O zaken 

UP 2022 24 zaken 

Bestuursdwang: 

afgehandeld 0 zaak, _ gestart O zaken, voorraad 1 april 2022 2 zaken 

UP 2022 1 zaken 

Dwangsom: 

afgehandeld 1 zaken, gestart 1 zaak, voorraad 1 april 2022 4 zaken 

UP 2022 19 zaken. 

Beroep en hoger beroep: 

afgehandeld 1 zaken, ingediend 1 zaak, voorraad 1 april 2022 6 zaken 

UP 2022 5 zaken 

Voorlopige voorziening: 

afgehandeld 2 zaken, _ ingediend 1 zaak, voorraad 1 april 2022 O zaken 

UP 2022 1 zaken 

Bezwaarschriften: 

afgehandeld 1 zaak, _ ingediend 5 zaak, voorraad 1 april 2022 8 zaken 

UP 2022 13 zaken 

Spoedeisende bestuursdwang: 

afgehandeld O zaak, ingediend O zaken, __ voorraad 1 april 2022 0 zaken 



UP 2022 1 zaken. 

Verzoek om handhaving: 

afgehandeld 3 zaken, ingediend 4 zaken, voorraad 1 april 2022 5 zaken 

UP 2021 26 zaken 

Op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving is het aantal zaken in Q1 in lijn met 

de planning van het UP 2022 

Strafrechtelijke handhaving BOA's (team Openbare orde en Veiligheid) 

n Q1 zijn de volgende strafrechtelijke zaken gestart door de BOA's: 

Waarschuwingen 67, _ UP 2022 320; 

Combi PV 114, UP 2022 520; 

Uitgebreid PV 0, UP 2022 30; 

Boeterapport 4  UP2022 30; 

Bestemmingsplannen (team Ruimtelijke Ordening) 

In Q1 zijn voor 2 nieuwe locaties bestemmingsplannen in voorbereiding genomen. Het UP 

2022 gaat uit van 10 nieuwe zaken. 5 zaken zijn onherroepelijk geworden en 4 zaken zijn 

weggevallen doordat een wabo-procedure is gestart of het initiatief is ingetrokken 

Dat maakt dat op 1 april 2022 nog 24 plannen in behandeling 

De bestemmingsplannen bevinden zich in verschillende fases: 

In voorbereiding 8 stuks; 

In uitvoering: 13 stuks; 

In beroep: 3 stuks; 
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Openbare orde en Veiligheid (team Openbare orde en Veiligheid 

Op basis van het Uitvoeringsplan integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023 is een 

driedeling gemaakt in de thema's op het gebied van Openbare orde en Veiligheid. Hierbij 

zijn de verschillende acties per thema opgenomen in het UP2022 

Per hoofdthema wordt een overzicht gegeven van de geplande, in uitvoering en 

uitgevoerde zaken 2022 

Bovenlokale, gezamenlijke prioriteiten 

Ondermijnende criminaliteit 

  

Uitvoering damocles beleid _ gepland 4 cases in uitvoering O uitgevoerd 0 

Meld misdaad anoniem gepland20cases _ in uitvoering O uitgevoerd 6 

Mensenhandel gepland 2 cases in uitvoering O  uitgevoerd O 

Flexacties ondermijning gepland 6 acties in uitvoering 0 uitgevoerd O 

Integraal ondermijningsbeeld _ gepland 6 cases in uitvoering 0 uitgevoerd O 

Ondermijningstafel (overleg) _ gepland 6 acties in uitvoering 0 uitgevoerd 2 

Overleg RIEC gepland 6 acties in uitvoering 0  uitgevoerd 1 

Veilig toerisme, recreatie en evenementen 

Overleg evenementen gepland26acties _ in uitvoering 0  uitgevoerd 

Toezicht evenementen gepland 10 cases _ inuitvoering 0  uitgevoerd O 

Verkeersveiligheid evenementen gepland 2 cases _ in uitvoering O uitgevoerd O 

Overlast/geweld snijvlak Zorg en Veiligheid 
  

Nazorg detentie gepland 8 cases in uitvoering 2 uitgevoerd 1 

Meldcode huiselijk geweld __ gepland 3 cases in uitvoering 0  uitgevoerd O 

Integrale situaties gepland 20 cases _ in uitvoering 16 uitgevoerd 1 

Flexacties woonwagenlocaties gepland 2 acties in uitvoering O uitgevoerd O 

Woonwagenlocaties gepland12cases _ inuitvoering 0 uitgevoerd O 



Woonoverlast gepland 1 casus in uitvoering 0  uitgevoerd O 

Geestelijke gezondheidszorg gepland 6 cases in uitvoering O uitgevoerd O 

Strategische thema’s 

Veilig uitgaan 

Damocles beleid gepland 4 acties in uitvoering O uitgevoerd 

Veilig uitgaan gepland 4 acties in uitvoering O uitgevoerd O 

Drugsoverlast 

Damoclesbeleid gepland 4 cases in uitvoering O uitgevoerd O 

Voorlichting drugs gepland 12 acties in uitvoering 1_ uitgevoerd O 

Woninginbraak 

Donkere dagen offensief gepland 12 acties _ n uitvoering 0  uitgevoerd O 

Veilige en leefbare kernen 

Informatiepositie gepland 8 acties in uitvoering 1 uitgevoerd 0 

Burgerparticipatie gepland 4 acties in uitvoering 0 uitgevoerd 0 

Aanpak burengerucht gepland 4 cases in uitvoering O uitgevoerd O 

Wijk- en gebiedsgericht werken gepland 12 cases _ in uitvoering 0  uitgevoerd O 

Overige veiligheidsthema's 

BHV intern 

Arbo-stuurgroep gepland 1 actie in uitvoering O uitgevoerd O 

BHV-Trainingen gepland 3 acties in uitvoering O uitgevoerd O 

Integriteit 

Bestuurlijke integriteit gepland 2 acties in uitvoering O uitgevoerd 0 

Ambtelijke integriteit gepland 2 acties in uitvoering O uitgevoerd 0 

Radicalisering en polarisering 

Radicalisering en polarisering gepland 2 cases in uitvoering O uitgevoerd O 

Verkeersveiligheid 

Verkeershandhaving gepland 4 acties in uitvoering O uitgevoerd 0 

Infrastructurele maartregelen _ gepland 4 cases in uitvoering O uitgevoerd 0 

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen 

Bijeenkomsten gepland 2 acties in uitvoering O uitgevoerd O 

WhatsApp groepen gepland10acties _ inuitvoeringO uitgevoerd O 

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen gepland 4 acties, in uitvoering 0, 

uitgevoerd 0 

  

Legesheffing VVTH+ ten opzichte van begroting 2021 

In de begroting van 2022 is € 575.000 opgenomen als leges voor de Wabo-onderdelen 

Hierbij is rekening gehouden dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zou treden 

In Q1 is € 222.834 aan leges berekend voor het behandelen van Wabo-aanvragen 

Gelet op het feit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven 

van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023, zal bij de eerste Burap een aanpassing van de 

legesinkomsten plaatsvinden 

Projecten/zaken 2022 

In 2022 komen verschillende zaken en projecten aan de orde die niet in de vorm van 

meetbare gegevens kunnen worden weergegeven. Deze projecten en zaken zijn wel 



genomen bij de capaciteitsbepaling 

Covid-19 

In de loop van het eerste kwartaal van 2022 zijn vrijwel alle maatregelen ten aanzien van 

Covid-19 zijn opgeheven. De aanwezigheid van Covíd-19 is echter nog alijd een feit. Er 

zijn veelal vragen geweest vanuit het bedrijfs- en verenigingsleven. De aanvragen van 

evenementen komen eind Q1 weer binnen. Het kernteam VVTH+ voor Covid-19 blijft 

paraat 

Gemeenteraadverkiezingen 

In Q1 zijn gemeenteraad verkiezingen geweest. O.a. de teamleden van VVTH+ zijn 

betrokken bij de bemensing van de kieslokalen. 

Squit 2020 APV 

In 2021 is het nieuwe zaaksysteem squit 2020 geïmplementeerd voor de Wabo-taken 

Door de kinderziektes is er nog steeds veel vertraging in de processen. De APV-taken 

zullen in de loop van 2022 worden ondergebracht in het systeem. 

In Q1 zijn de voorbereidingen gestart om de medewerkers mee te nemen in dit proces. 

RX-Mission 

In de loop van 2022 zal er een upgrade plaatsvinden van het huidige Squit 20/20. O.a. 

zullen de verschijningsvorm en de documentengenerator worden aangepast, waardoor het 

systeem gebruiksvriendelijkheid moet worden. Hiervoor moeten achter de schermen een 

groot aantal aanpassingen worden uitgevoerd en zullen de gebruikers moeten worden 

meegenomen in de nieuwe ontwikkeling. 

In Q1 is nog geen duidelijkheid over het implementatietraject 

Kwaliteitszorg, Monitoring, procesoptimalisatie 

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee wordt aangestuurd op verbetering 

van, en aandacht voor, de “kwaliteit’ van de geleverde diensten en/of producten waarbij 

de klant centraal staat. Onderdeel hiervan is monitoring van het Uitvoeringsprogramma als 

ook de naleving van de KPI's en uitvoering van processen. Dit geheel resulteert weer in 

bestuurs- en sturingsinformatie. _ Het optimaliseren van de processen is hierbij continu 

onder de aandacht. Sinds 2007 maakt dit onderdeel uit van de taken rondom 

vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. Het vastieggen van deze taken in een 

zogenaamd kwaliteitszorgsysteem geeft voor alie betrokkenen duidelijkheid over taken en 

verantwoordelijkheden 

In Q1 zijn maandelijks de afgehandelde zaken in het zaaksysteem beoordeeld of het 

proces correct is uitgevoerd. Zaken die niet conform zijn verlopen worden besproken met 

de betrokken medewerkers. Op basis hiervan zijn aanpassingen uitgevoerd aan de 

sjablonen. Ook zijn de procesafwijkingen met de medewerkers besproken tijdens de 

teamstarts 

Wet elektronisch publiceren 

Vanaf 1 juli 2022 zou de tweede fase in werking van de Wet elektronisch publiceren. Dit 

betekent 0.a. dat niet alleen de vergunningbesluiten moeten worden bekend gemaakt , 

maar dat ook de bijbehorende documenten. Deze stukken die te zijn geanonimiseerd. Dit 

betekent dat de processen moeten worden aangepast. 

In Q1 is bekendgemaakt dat de verplichting om besluiten digitaal ter inzage te leggen is 

uitgesteld tot 1 januari 2023. Er is een werkgroep samengesteld die het proces begeleid 

Ten aanzien van het anonimiseren van documenten zal een programma worden 

aangeschatft. 



Wet politiegegevens 

Voor de bescherming van persoonsgegevens die kunnen lijden tot strafrechtelijke 

vervolging is de WPG vastgesteld. Deze gegevens komen ook bij de gemeente voor 

namelijk bij de uitvoering van de BOA-taken. In 2022 dient een externe audit te worden 

uitgevoerd hoe de gemeente de wet naleeft. 

In Q1 is een startbijeenkomst geweest waarbij een werkgroep is gevormd. Tevens is een 

PvA besproken. In 2022 zal een externe audit moeten plaatsvinden om te toetsen of wordt 

voldaan aan de gestelde eisen uit de Wpg 

Klanttevredenheidsonderzoeken 

In 2022 worden de gestarte klanttevredenheidsonderzoeken voortgezet. De resultaten 

worden geëvalueerd en worden meegenomen in het verbeteren van de processen 

In Q1 s de respons nog niet van dien aard dat een representatief beeld kan worden 

gekregen. Eind Q2 zullen de resultaten worden meegenomen in de kwartaalrapportage 

Omgevingswet en Omgevingsvisie 

Op 24 februari 2022 is duidelijk geworden dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van 

de Omgevingswet wordt verschoven naar 1 januari 2023 Samen met de lijn-50 gemeenten 

wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Zo is 

voor het opstellen van de Omgevingsvisie een bureau ingeschakeld om dit proces te 

begeleiden. Aan de hand van de minimale vereisten is in beeld gebracht wanneer welke 

producten gereed moeten zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is. In de verschillen 

werkgroepen zijn de werkzaamheden opgepakt 

In Q1 is het overzichten ten aanzien van de minimale vereisten geactualiseerd gelet op de 

nieuwe inwerkingtredingsdatum. Het accent zal liggen in de tweede helft van 2022 

Wet private kwaliteitsborging 

Samen met de Omgevingswet zal de Wet private kwaliteitsborging in werking treden. In 

beeld is gebracht wat dit betekent voor de benodigde capaciteit en de gevolgen voor de 

legesinkomsten. In 2022 zal dit worden geïmplementeerd worden in de proces en 

werkinstructies. 

In Q1 is geen actie hieromtrent uitgevoerd gezien het feit dat deze datum is verschoven 

naar 1 januari 2023 

TOEM 

In 2022 is gestart met de vernieuwing van de organisatie waarbij zelforganisatie centraal 

staat. Het cluster VVTH+ is al sinds 2020 met dit traject aan de slag. Er is een 

verbetertraject gevolgd waarbij zaken (0a. processen, resultaat- en zaakgericht werken, 

kennis, monitoring, sturingsinformatie, e.d.) zijn geoptimaliseerd. Er zijn een vijftal teams 

gevormd met elk een zogenaamde “trekker". Er worden teamstarts georganiseerd waarbij 

naast de resultaten ook de medewerker centraal staat. 

In Q1 is een presentatie geweest voor de directie waarbij uitleg is gegeven hoe de manier 

van werken bij VVTH+ past binnen de TOEM-gedachte. Verder zijn er interne cursussen 

geweest om de kennis op te frissen en het optimaliseren van het functioneren van zichzelf 

en het team 

Overuren 

In Q1 zijn 193 overuren gemaakt. Het grootste gedeelte als gevolg van de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. 
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