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Op 30 januari 2018 heefthet college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Eijsden-Margraten, het Uitvoeringsprogramma Vergunningen,
2018 vastgesteld.

Toezicht en Handhaving

Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de activiteiten op het

gebied van de Wabo en APV en bijzondere Wetten

Hierbij wilen wij

n Kennis stelen van dit Uitvoeringsprogramma.

Het Uitvoeringsprogramma treft u als biage
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1. Managementsamenvatting
Ingevolge de Wabo en het n 2017 vastgestelde Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 20172021,

wordt jaarljks een Uivoeringsprogramma door het college vastgesteid dat synchroon loopt met

de planning- en controlecycius
Om een volledig beeld e krijgen van de actiiteiten binnen het team VTH zin n het
Uitvoeringsprogramma ook de zaaktypen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten opgenomen.

D reguliere taken van het team VTH zin n het Uitvoerngsprogramnma 2018 weergegeven per
zaaktype

n het Uitvoeringsprogramma wordtgewerkt metindicatoen, de zogenaamde input prestati. naleefn eefomgevngsdoelstelingen.

Hierdoor i hetvoorIedereen,

zowel intem als exemn,

eenvoudger

n duidelikernate gaan of de doeistelingen zoals genoem n he programma ook daadwerkelijk
worden gehaak.

Voor een overzicht van de doestelingen wordt vrwezen naar bijage 3

Hieronder worden de meestin het 0og springende doelstelingen op het gebied van de Wabo voor
2018 omschreven

In 2018 wordt de in 201 ingeslagen weg van optimalisering en digtalsering van de processen verder

doorgezet. Zo wordt ook het toezicht n het veld digtaal ondersteund. De vergunningen en meldingen
zulen digitaal worden verstrekt aan de aanvragers.

proe

rivingen met -schema's

o

In het kader van de kwaiteitsoptimalisatie zullen

en

de werkinstucties vastgelegd.

Er wordt een nieuwe Welstandsnola vasgesteid in verband met beeldbepalende panden en versterkt

welstandstoezicht voor nieuwe omvangrike gebouwen c q projecten. In verband met het aflopen van
de zitingstermijn zal een nieuwe Dorpsbouwmeester benoemd moeten worden.

Verleende vergunningen voor monumenten worden actief gecontroleerd waarbij niet wordt gewacht
totdat een melding door de aanvrager wordt ingediend!
Er vindt een actualisatie plaats van het inrichtingenbestand middels onderzoek naar de KyKinschrivingen en veldonderzoek
Daaraast z

n de doelstelingen tal van prestatiedoelstelingen opgenomen zoals 0.2. de terrijn

van afhandeling van reguliere vergunningen is minder dan 40 dagen, het aantal van rechtswege

verieende vergunningen is minder dan f % en de ahandeling van een eenvoudige informateverzoek
gebeurt binnen 3 werkdagen.

Het programma 2018

i

ite en m

ijn

wì

Bijde uitvoering van het vastgestelde beleid, gebaseerd op de prognose van het aantal zaken diein
2017 zijn behandeid

ereen caf

tekort op het gebied van de Vergunningveriening (0,8

te) en hieruit voortvioeiend op het gebied van Toezicht en Handhaving (0.44 fte) (zie biage 1 en 2}

De toename van het aanlal zaken i terug te voeren op de economische groei waardoor meer bouw:
n uibreidingsiniiatieven worden aangevraagd.
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Tevens is ij Toezicht en Handhaving sprake van een

kwalteitsprobleem waardoor extra scholing noodzakelij s waardoor extra capaciteistekort van 0
aanwezig

is

Via de begroting 2018 is invuling gegeven aan het capacteitstekort b het onderdeel Vergunningen
van 0, 8fle. Ten aanzien van het capaciteistekor ij Toezicht en Handhaving is besioten het
capaciteitstekort worat met

.4 fe n te vulln.

Ten aanzien van de APV en Bijzondere Wetten vindt n 2018 een evaluatie van de

Evenementassistent

plaats. In verband met het veilgheidsaspect wordt speciale aandacht besteed

aan evenementen waar kruit wordt gebruikt voor het kamerschieten.

Daarnaast worden de

evenementen metfisicovole constructies en/of herhaakde klachen gecontroleerd ij een slecht
maleefgedrag
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fte

2. Inleiding
Voor u Iigthet Uivoerngsprogramma 2018 van d taken en actwieilen op het gebied van
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hema: VTH)
Di programma geeft een overzicht van de voorgencmen actwteiten
van VTH met betrekking ot
1

de WABO-actviteiten (pouwen.

slopen. strijdig gebruik.

utvoeren
van een wer. mileu

monumenten,

brandveiig

gebruk)
2

n APVen Bijzondere Wetten

De actwieten worden zaakgercht afgehandel a de zaaksystemen
‘S

KO (Wabo) enof Decos Join (APV en overige Weten)

In het kader van de beleidscycius zoals opgenomen in het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH
Wabo

2017-2021 van 18 juli 2017, dient jaarlks een Uitvoeringsprogramma te worden opgesteld.

Dit

Uitvoeringsprogramma is voor het gemeentebestuur in het kader van de planning- en controlcyclus,

‚een instrument om de doelstelingen voor het komende jaar vast e stelen. Hierbij worden tevens de

deuitvoering vancapaciteiten
de actwieiten
O

aangegeven. Het program a

in het betreffende jaar

14 apri 2016 is de wet Verbetering Vergunningveriening,

werking gereden ($b 2016/139).

vormt de eidra d

bi de

Toezicht en Handhaving (VTH) in

Deze wiziging van de Wabo heeft onder andere tot doel het

verbeteren van de kwaliteit van de uivoering van de VTH-Iaken. Een en anderis verwerkt n het
Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021
Ten aanzien van de actiiteiten op het gebied van de Wabo s de verplchting tot het opstellen van een
aarprogramma opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 1 juli 2017.

In het genoemde Integraat Omgevingsbeledsplan zijn de doesteingen en beledsuitgangspunten
geformuleerd.

Deze moeten r oe eiden dat de gemeente Eisden-Margraten op basis van

(bestuurlj) vastgestede prioteiten, planmatig en programmatsch,

meetbaar en vogens vaste

uigangspunten en uridische randvoorwaarden haar

VTH-taken uivoert Hierbj taat de missie van

VTH van de gemeente Eijsden-Margraten centraal

“het everen van eon bijdrage aan de kwaliteit

van het Iefmilieu c.q. de leefomgeving'”

Het Uitvoeringsprogramma dient ingevolge artkel 7.3 Bor te worden vastgesteld en ter Kennisname

aan de Raadte

gelegd. In het kadervan het

InterbestuurlikToezicht dient het

vastgestelde Uivoeringsprogramma tevens ter kennisname te worden voorgelegd aan de Provincie
Limburg
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Prioritering —isicoanalyse
Als bevoegd gezag is het zonder inzet an vokdoende capacteit niet mogelijk alle aken op gebied van
VTH volledig en kwalitatief
goed uite voeren.

Dit wordt ook als niet noodzakelik geacht.

Het is

mmers ook de taak van de intiatiefnemer zijn verantwoording herin te nemen. Derhalve stelt de
gemeente priorteiten die gebaseerd zijn op een risicoanalyse.
Voor
de VTH-taken i dî utgewerkt n het voornoemde Integraal Omgevingsbeleidsplan.

Jaarijks wordt bekeken of aan de hand van veranderingen di zich voordoen een nieuwe
risicoanalyse noodzakelijk is met een nieuwe priritering.

Dt zal ot uitdrukking komen in het

jaarverslag van de uitgevoerde actwiteiten

AP en overige Wetten
Hetjaarlks opstelen van een Uitvoeringsprogramma voor de taken op het gebied van APV en

overige Wetten val niet onder de weteljke verplichting. Echter om een compleet beeld t krigen zjn
ook deze actiwiteiten van het Team VTH n het Uitvoeringsprogramma opgenomen
Indicatoren

In et programma worden verschilende soorten indicatoren gedefinieerd die de basis vormen voor de
verantwoording.

Deze indicatoren worden gemonitord via de zaaksysteem Squit XO een Decos Join

n indien nodig via Excelregistraties.
+

Inputdoelstelingen:

*

Prestatiedoeistelingen:

Te onderscheiden zijn

deze doefstelingen hebben betrekking op de inzet van de organisate

uigedrukt i uren:

de organisatie,

«

deze doelstelingen hebben betrekking op de

televeren prestaties van

uigedruktin aantallen

Naleefdoelstelingen: deze doelstelingen hebben betrekking op het naleven van afspraken,
zowel interm als extern, uitgedrukt in percentages

«

Leefomgevingsdoelstelingen:

deze doeistelingen hebben betrekking op de gewenste kwaiiteit

van de fysiek woon- en leefomgeving.

Team

VTH

Het Team VTH s ondergebracht n de Afdeling Fysieke Leefomgeving en wordt aangestuurd door één

Coordinator(1 ).

Aan het onderdeel Vergunningen werken momenteel acht personen (7 fte). Aan

t onderdee! Toezicht en Handnaving werken drie personen (2,5 )
De actwieiten worden ondersteund door twee administratieve medewerker (1 4 f
medewerkers (2 fte), 6en beleidsadviseur (1 fle) en één aplicatiebeheerder (0.25 fe)

Inhoud

n Hoofdstuk 1 is een managementsamenvatting opgenomen
Hoofdstuk2 bestaat uit de inleiding

Uivoermgsprogramma VIK 2018

en twee juridische

Hoofdstuk 3 omvat het programma op het gebied van de Wabo.

In dt hoofdstuk komt

achtereenvolgens het programma voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Beleid aan de
orde

In Hoofdstuk 4 komt het programma op het gebied van de APV en Bizondere Wetten aan bod

In Hoofdstuk 6 worden de benodigde en beschikbare capaciteiin mensuren en de fnanciele middelen
naast elkaar gezet
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3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
3.1.Algemeen
3.1.1.

Zaakgericht werken

Ale Wabo zaaktypen worden ingevoerd in het geautomatiseerde zaaksysteem Squit KO. Dit systeem
is tevens een procesbewakingssysteem waarin alle

processtappen worden geregistreerd.

Hierin Ís

tevens de legestarievenlijst verwerkt
Squit XO is gekoppeld aan Decos-Join.
gegenereerd,

opgeslagen.

In Decos-Join worden de documenien,

ie in Squit XO worden

Decos-Join functioneert evens als archiefsysteem.

Met de digialisering van het Wabo-vergunningenproces in 2018 en de hieronder vermekde landelijke
veranderingen zal ook het Squit KO proces aan veranderingen onderhevig zijn. D betekent dat een
regelmatige bijscholing in het systeem noodzakelk bijft
1

Doelsteling

_

Jaarlijks krigen alle Squit KO gebruikers een interne bijscholng.

Uiteraard krjgen nieuwe gebruikers een intene gebruikerscursus en ondersteuning tdens het
gebruik.

Voor de technische ondersteuning zijn de applicatiebeheerders verantwoordelik.

Kantadviseurs 1 en

De

applicatiebeheerder(s) zorgen voor praktische ondersteuning
zo vaak als nodig.

Het rechtstreeks werken met het systeem Ievert voordelen op, bespaart t

in de procedure en vormt

tevens een betangrijk hulpmiddel bijde monitoring

3.1.2.

Monitoring

.Om te bepalen of de doestelingen worden gehaald i het noodzakelik da alle actwieien die worden
uigevoerd kunnen worden gemontord.

Dt s ook een van de onderdelen om de interne kwaiteitte

kunnen borgen
Veel van deze zaken worden gemoniord via Squit XO. Daar waar di ontoereikend s, zal extra
monioring moeten plaatsvinden via eigen Excel-egstaties
2

Doelsteling

_

Ervindt montring plaats van de aantallen en soorten vergunningen.
meldingen,

3.1.3.

controles, etc. en bijbehorende activiteiten

Wet prívate Kwaliteitsborging in de bouw (Wpkb)

In apri 2016 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Kwaitertsborging voor het bouwen

(Wb). Het wetsvoorstel voorzag een gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe regels vanaf 2017
Inmiddelsis als gevolg van het uitstel van de behandeling door de Eerste Kamer op 4 ju 2017, de

Uioerrgsprogamma VH
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invoering uigesteldtot 2019. Er zal n 2017 een nieuwe behandelng in de Tweede Kamer moeten
plaatsvinden alvorens de Eerste Kamer een beslising za nemen

As gevog van deze voorgestelde wet krgt de consument als opdrachtgever n de bouw een sterkere
posiie

Hijzij rigtbetere bescherming wanneer na olevering van een bouwwerk verborgen

gebreken worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakeljkheid van de
aannemer.

Ook word kwaiteisborging

dan een zak

voor de marktpartjen zel

Momenieeli de verwachting dat de Wet n 2019 gefaseerdin werking zalreden. Gestart wordt b
eenvoudige nieuwbouw en seriematge verbouw.

Later vogt uitbreiing van hetnieuwe systeem naar

de overige categorieen bouwwerken ncusiefkunstwerken als bruggen,

tunnels en viaducten.

Di betekentdat de gemeente b het afgeven van een vergunning bi eenvoudige ieuwbouw en
seriematige verbouw niet meer hoeft e kiken naar bouwtechnische aspecten.

Heraan gekoppeldis

dat ook geen toezicht meer wordtuitgevoerdtjdensde bouw. Marktpartjen moeten er dan zel zorg
voor dragen dat aantoonbaar aan de wetteljke eïsen wordt voldaan.

Dt n

de hand van door die

partjen zefte ontwikkelen methodes voor kwalteisborgng
Wat de gemeente wel i

welstandseisen,
9

doen b het afgeven van een bouwvergunningis de oets aan de okale

het bestemmingsplan en de veiigheid voor de omgeving.

f de aannemer

werkt met een goedgekeurde

Ook contrleert de

metnode voorkwateitsborging.

In 2017 is een onderzoek opgestart nzake de betekenis voor de gemeenie ten aanzien van de
egesinkomsten en de benodigde capactteit
Hierop vooruilopend i in het integrale Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 aangegeven dat zeer
terughoudend getoetst zal worden bij bouwplannen van de cat. 1, 2 en 7 de betrekking hebben op
actwiteiten die onder andere omstandigheden vergunningsvri zouden zjn. Hieraan gekoppeld zal ook
zeer lerughoudend worden omgegaan met toezicht hierop.

3.1.4.

Wet verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

In 2016 is de Wet verbetering VTH in werking getreden.

Hierdoor zal n beeld moeten worden

gebracht wat de gemeente doet om de kwaliteit van de werkzaamheden op het gebied van VTH te
waarborgen.

Oorspronkelijk was het voorstel om de zogenaamde Kwaliitscreria 2.1 verplcht e stelen. Maar
Rijk heeft besloten dat gemeenten en provincies zelf kunnen
uitvoering wilen waarborgen.
vastgelegd.

het

aangeven hoe ze de kwaiteit van de

De kwaiteit van de uitvoering van de basistaken moet worden

Hiertoe i in 2016 door de gemeenteraad de Verordening Kwalteit Vergunningverlening,

Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht vastgesteld

De basistaken moeten volgens de nieuwe wet

worden uitgevoerd door de Regionale Utvoeringsdienst Zuid -L imburg (RUDZL).
Met het vaststelien van de Verordening Kwaieit VTH i tevens besioten om de kwalteit van de
uivoering van de niet-basistaken vaste leggen in een integraal omgevingsbeleidspian VTH.

Utvoeingsprogamma VIH 2018

Uigangspunt herbi bljft het voldoen aan de (dynamische) Kwaiiteitscrteria 2 1. In het beleidsplan
worat de taakuivoering gespiegeid

aan de kwaliteitserteria, waarbij gewerkt wordt volgens de

mogelikheden van "comply or explain” (onderschrif
of Ie uit)

De waarborging van de kwaiteit van de taken op het gebied van VTH is vastgeiegd in het Integraal
Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021,
In 2017 en 2018 dient de implementatie

vastgesteid op18 jui 2017

van het nieuwe omgevingsbeleidsplan en daarmee

samenhangende Wet verbetering kwaliteit VTH te worden uitgevoerd. Hieronder zuilen een aantal
onderdelen van dit proces nader worden behandeld gezien de omvang van de uit e voeren taken.

3144

Werkprocessen

Zoals opgenomen in de implementatiewijzer van het Itegraal Omgevingsbeleidsplan dienende
processen en werkwijzen te worden vastgelegd.
bieden voor de burgers:

Diis noodzakelik om een transparant beeid te

hetzichtbaar maken hoe de verschilende taken op welke wijze worden

uigevoerd

Daarnaast biedt dt ook voor de medewerkers een handleiding voor de werkwijzen per zaaktype, zodat
de processen door iedereen op dezelfde wijze worden uigevoerd
Deze actvteiten zullen n 2017 worden opgestart en in 2018 worden voortgezet

3

Doelstelling

_

Procesbeschrivingen,

stroomschema's
en werkinstructes voor de

Wabo zaaktypen worden vastgesteld

3.1.4.b

Borging van de kwaliteit

Het vastieggen van processen en dergeljke staat niet op zich.
binouden van wizigingen en het bewaken van de uivoering.
kwaiteisborgingssysteem te worden opgezet

t krigen door de Directie.
4

Doelstelling

3.1.5.

Er dient ook sprake
te zin van het
Hiertoe dient een intern

Dit kwaiteitsborgingssysteem dient haar goedkeuring

Hierbij zal VTH ondersteuning bieden.

__ Ondersteuning bijhet opstellen van een inter kwalteitsborgingssysteem

Samenwerking Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Sinds ju 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) n werking.

Tot 2017 heeft de

RUDZL gewerkt met een inputbegroting waarbij het werkprogramma voor de gemeente Eisden-

Margraen 1299 uren bedroeg (begroot op € 96.000.00)

Utvoerngsprogamma VIH

2018

Met ngang van 2017 is gestart met een outputbegroting. Nadere specíficering van de dienstverlening
vindt dan jaarljks plaats, waarbij n detail

wordt uitgewerkt
wat de verwachting is aan te verienen

diensten aan de gemeente

Op 1 juli 2017 is de wijziging van het Besluit Omgevingrecht (Bor) in werking getreden waarin de
‘basistaken worden

verankerd.In de tweede

hefft van 2017 wordt onderzocht wat

ít betekent voor de

taken die aan de RUDZL dienen te worden uitbesteed volgens dt besluit Bij het totstand komen van
dt Uitvoeringsprogramma s dt nog niet bekend

I het werkprogramma 2017 is utgegaan van 58 inichtingen die onderde basistaken vallen. Met de
voorgestelde verandering van het BOR zou di aantal op 1 januari 2018 substantieel kunnen stigen.

Biĳeen toename

van het

aantal inrichtingen, die onderde basistaken valen is het waarschijlijk

noodzakelijk om het gereserveerde budget van € 96.000.00 te verhogen. Di zal tidens de eerste
tussenrapporlage 2018 moeten worden meegenomen.

In de ontwerp-begroting van de RUDZL voor

2018 is de bijdrage voor de gemeente Eijsden-Margraten vastgesteld op € 84.146.00.
De opdrachten aan de RUDZL.

buiten de uitte voeren controles, worden doorgegeven middels een

opdrachtenformulier. Zodoende is duideljk welke opdrachten, wanneer naar de RUDZL zijn gegaan,
wanneer een antwoord wordt gegeven,

e d. D

inmiddels routine

en wordt intern bewaakt

In het kader van de uitvoering prestatieaspraken Natonaal Energieakkoordis door het ministerie een
‘budget beschikbaar gesteld voor Limburg van ongeveer € 220.000.00.
In 2015-2017 i n dt kader een onderzoek uitgevoerd bi de grote zorginstelingen en scholen.

n 2018 zal hier een vervolg op plaatsvinden om zodoende vanwege de kimaatverandering forse
reducties van de CO:-emissie

te ealiseren.

De RUDZL

zal hierin de leidende rol nemen,

omdat de

grote energieverbruikers onder de basistaken vallen
Een en ander zal worden uitgewerkt n het werkprogramma RUDZL 2018.

In kader van de externe veligheid vormt de RUDZL het uitvoeringsorgaan voor de Provincie Limburg
De RUDZL heeft hermee als taak gekregen om de professionalisering van de extere veiigheid bij de
gemeenten te optimaliseren. Voor de uitvoering hiervan heeft het R

subsides verstrekt

Voor de

gemeente Eisden-Margratenis op dit gebied € 8:309,00 aan de RUDZL beschikbaar gesteld voor het
aar 2017-2018.

Hiervoor kan de gemeente advies krigen bij de VTH taken. Dit betekent dat de kosten

hiervoor nietten laste komen van de begrote kosten voor de uivoering van de basistaken door de
RUDZL

3.1.6.

Samenwerking Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De Veiigheidsregio Zuid-Limburgtreegt op als externe adviseur op het gebied van VTH.

In het kader

van de brandveiigheid worden Wabo-aanvragen beoordeeld en geeft de Veiligheidsregio een advies

Utvoerngsprogamma VIH 2018

af op basis waarvan een aanvraag moet worden
vergunning kan worden verieend.

ngevuid enof onder welke voorwaarden een

In net kader van toezicht controleertde Veiligheidsregio

gebruiksvergunningen/meldingen van de inichtingen.

Per kwartaal vindt een overleg plaats over de voorlgang van de werkzaamheden en worden eventuele
knelpunten besproken.

Eenmaal n de wee weken vindt een vast afstemmingsmoment plaats waarbij

met een vaste medewerker van de Veiligheidsregio de lopende zaken en te verwachten zaken met
betrekking tot VTH worden besproken.

In et kader van de bezuinigingen heeft de Veiligheidsregio de taak gekregen om de reguiere
werkzaamheden in te perken en de veiligheidsproblematiek anders e benaderen.

Hiervoor worden in

het kader van het project 'Samen op weg met het isicoprofel brandweer” diverse projecten opgestart

3.17.

Samenwerking in de regio

De gemeenten Vaais, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten hebben besioten nauw
te
samenwerken onder de noemer n
Hierover

50°

gaan

Onder andere op het gebied van de Omgevingswet

Iater meer.

In het kader van het Integraal Omgevingsbeleidsplan is ook de Kritieke Massa (de benodigde
capaciteit met vereiste opleiding en voldoende vlieguren) op het gebied van VTH onder de loep.
genomen.

Hieruit bikt dat de gemeente op verschilende deskundigheidsgebieden erg kwetsbaaris

Mogelik kan door samenwerking op het gebied van de n

50" de kwetsbaarheid worden opgeheven.

In 2018 zal hier nader onderzoek naar worden uitgevoerd
$

Doelstelling:

3.1.8.

__ Onderzoek samenwerking op het gebied van VTH met n

50° gemeenten.

Omgevingswet

In 2014 is het wetsvoorste! Omgevingswet voorgelegd aan de Tweede kamer. Deze wet omvat de
Tegels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

In apri 2016 is de

Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad
De Omgevingswet zorgt voor een minder complexe regelgeving door het verenigen van 26 wetten in 1
wet en het vertagen van het aantal ministeriëie regelingen en algemene maatregelen van bestuur.

Dit

zorgt voor een kortere procedureduur bijhet aanvragen en wijzigen van bestemmingsplannen.
Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschilen, wordt het gemakkeljker om vergunningen

aan te vragen doo middel van 1 (digitaal)Ioket en zijn er minder onderzoekslasten voor bedriven.
Deze wiziging betekent een enorme verandering voor de werkwijze binnen de gemeente en vergt dan
ook een uitgebreide voorbereiding
n oktober 2017 heeft de Minister aangegeven dat de datum van inwerkingtreding is verschoven naar
1 januari 2021.

De einddatum van de transite blift staan op 2029

uivoerngsprogamma VTH 2018

n 2017 i besloten de voorbereidingen voor de wet n samenwerking u te voeren met de n

50°

gemeenten Vaals en Gulpen-Witem. Op 10 uli 2017 hebben de raden van de gemeenten een
gezamenljk procesdocument vastgesteid voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet
In 2018 zal de invoering van de Omgevingswet worden opgepakt door het Projectbureau.

Voor de

taken en actiiteiten van VTH zal di weinig betekenen. Wel zal mogeljk op beleidsniveau

ondersteuning worden gevraagd bij de voorbereidingen

3.1.9.

Dorpsbouwmeester

Op grond van de Omgevingswet dienen bouwplannen te worden beoordeeld door een
Welstandscommissie dan wel Dorpsbouwmeester.In de Woningwet s aangegeven dt een
Dorpsbouwmeester voor maximaal 2 termijnen van elk 3 jaar kan worden benoemd voor het uitvoeren

van de toetsing van de Welstandsnota.
Dorpsbouwmeester.

Per 1 januari 2012 is de heer Van de Bergh benoemd als

Op 31 december 2018 loopt de tweede termijn af.In 2018 zal derhaive moeten

worden gestart met een werving en benoeming van een nieuwe Dorpsbouwmeester.
6

Doelstelling

__ Een nieuwe Dorpsbouwmeester wordt benoemd die per 1 januari 2019 in
tunctie treedt

3.2. Vergunningen
De core business van Vergunningen bestaat ut
- _ Het werlenen, weigeren, wizigen
of intrekken van vergunningen,
- _ Het afhandelen van meldingen.
Hetverienen van ontheffingen;
- _ Het behandelenen beantwoorden van principe-, welstand en iformatieverzoeken.
De actwiteiten op het gebied van vergunningen zijn te verdelen over een aantal zaaktypen zoas dez
zin opgenomen in Squit KO.

De belangrijste zaaktypen zij:

-

De omgevingsvergunning:

-

Hetinformatieverzoek;

-

Hetprincipeverzoek

-

Hetwelstandsverzoek;

-

De melding brandveiig gebruik;

-

De melding Actvtertenbeslut

Een overzicht van de aantalien te verwachten Wabo-zaken en hiermee samenhangende actiteiten
(op jaarbasi) i weergegeven in bjage 1

n 2016 is als gevolg van de economische opleving een duidelijk waarneembare toename in het aantal
‚aanvragen en verzoeken geconstateerd.

Uivoerngeprogrsnma
VIK 2018

Deze trend heeftzich n 2017 voortgezet. De verwachting

dat ook in 2018 deze trend zich zal doorzetten,

afname van woningbouw in Poelveid te Eisden.

al zal t minder explosiefzin als gevolg van een

De aantallen opgenomen n bijage 1 zijn gebaseerd

op de status van aanvragen in de eerste hefft van 2017.

Uithet klantwaardeonderzoek datin 2016 s uitgevoerd komt duidelik naar voren dat de klant het op
pris stelt dat z

aanvragen voor vergunningen zonder uitstel zo snel mogeljk worden afgehandeld

In de doeistelingen en procesoptimalisering staat de afhandelermijn dan ook centraal

3211

Zaaktype omgevingsvergunningen

In 2017 wordt het vergunningentraject digtaal utgevoerd.

Een stap verder i dat vanaf 2018 de

vergunningen ook digtaal verleend c q verstuurd gaan worden indien de aanvraag cigtaal wordt
ingediend en digtaal erinzage worden gelegd.

Dan zulen de laatste stappen worden gezet n het

opimalseringstraject van het vergunningenproces in nauwe samenwerking met DIV en ICT.
7

Doelsteliing:

_

Vergunningen,

meldingen en informateverzoeken
worden in de loop van 2018

digtaal verstrekt enterinzage gelegd

Door deze digitaliseringslag zal bij de administatie capaciteit vrikomen de eventueel n het
vergunningtraject kan worden ingezet om bij de klantadviseurs de hoge werkdruk te verminderen.

Het

opleidingsniveau van de administratie dient dan echter e worden verhoogd

Van groot belang s dat de aanvrager een ontvankelike aanvraag indient. Er zjn dan geen
aanvulingen meer nodig en de aanvraag kan dan snel behandeld worden. Hetis dan ook zaak ervoor
e zorgen dat de aanvrager weet wat hij moet indienen.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de

checklsten die voor de verschilende zaaktypes zijn aangemaakt en op de gemeentelike webste
staan.

De overdracht van informatie tjdens het vooroverleg en de behandeling van het

informatieverzoek s n dt kader erg betangrij. In het erleden was
ontvankelik. Gestreefd wordt dt percentage
te verhogen.

circa 50 procent van de aanvragen

Hiervoor kunnen een aantal erschilende

trajecten worden doorlopen (aandacht, stmulering, e d).

De klantadviseurs

zijn het aanspreekpunt voor de Wabo-zaken.

Z maken een onderverdeling in het

soort aanwragen, regulier enkelvoudig, reguler meervoudig, uigebreid enkelvoudig en uitgebreid
meervoudig (regulier uigebreid:

procedure respectievelijk 8 en 26 weken, enkelvoudig -meervoudig

eén respectievelik meerdere Wabo-actiteten in de aanvraag). De klantadviseur bepaalt welke in- of
externe adviseurs bij de aanvraag worden betrokken en zet de adviesverzoeken naar deze
betrokkenen uit De prestatieafspraak die met de adviseurs is gemaakts dat binnen 14 dagen een

brukbaar advies wordt afgegeven. Voor zaken waarbijde actviteiten strijdigheid met het
bestemmingsplan (art 2 12.1.3.2 en 12.2-1.8.3) van toepassing zin s deze termijn voor RO gesteld op
3 weken

Uivoesngsprogamma VIH 2018

Tevens is n 2017 geconstateerd dat veel capacitit wordt besteed aan een kein aantal vergunningen

waarbij voor een grote impact op het landschap en de omgeving wordt gevreesd. Deze plannen
dienen, vanaf medio 2017, te worden voorgelegd aan het college, aan commissies en/of de Raad.
Door de hiervoor benodigde extra t komt de behandeling van de overige aanvragen in de knel. Een
n ander is weergegeven i bijlage 1
In 2014 s reeds aan de Raad aangegeven dat het de am

is om het ergunningproces bij

enkelvoudige, digjlale bouwaanvragen di niet stridig zijn met het bestemmingsplan en di
ontvankelij zijn,inte korten tot 14 dagen. Echter als gevolg van de toename van het aantal
‚aanvragen in 2016 en 2017 is de termijn sterk onder druk komen te staan. Wi deze doeisteling nog
haalbaar zjn dan dient de capactei i vergunningen te worden itgebreid zie hiervoor ook hoofdstuk
6 en bijage 1}

Daamaast s in de jaren 2015 Um 2017 geconstateerd dat als gevolg van hetfeit dat slechts 6én
‘bouwplantoetser beschikbaaris de doelsteling vrijwel iet haalbaar s
Uiteraard dienen ook de overige aanvragen voor een omgevingsvergunning zo snel mogelik te

worden afgehandeld. Uit een analyse sinds 2014-2016 is gebieken dat de gemiddeide besiistermijn
om

een regulere vergunning 1e verlenen 35 dagen bedroeg.

Deze termijn i ruim binnen de wettelike

termijn van 56 dagen. Het s de uitdaging, gelet op de personele inkrimping de heeft plaatsgevonden
per 1 oktober 2014, deze termijn zo te houden.
doelsteling niet meer haalbaarte worden.

8

Ook hier reigt as gevolg van de extra aanvragen de

Daarom is voor 2018 de termijn bjgesteld

Doelstelling

I navolging op beide voorgaande items dient uiteraard te worden voorkomen dat vergunningen van
rechtswege worden verleend of dat een besluit r
genomen.

het verlenging van de termijn moet worden

Ditaatste is echter net altd e vermijden. Vaak worden aanvuilende stukken pas laat n de

procedure aangeleverd en zou de toetsing buiten de termijn moeten plaatsvinden waardoor een
vergunning van rechtswege verleend zou worden.

In dergeljke gevalen is hettoelaatbaar een

verlengingsbesluit e nemen
9

Doelsteliing:

3.2.2

__ < 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend.

Zaaktypen informatieverzoeken complex/eenvoudig

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is het beantwoorden van informatieverzoeken van
burgers inzake de mogelikheden om een bouwplan of wiziging te mogen uitvoeren.
infomatie verzoeken valt binnen de range van zeer eenvoudigtot complex.
snel n simpel te beantwoorden.

Uoerngsprogramma VIK 2018

Bi complexe vragen,

De aard van de

Eenvoudige vragen zijn

waarbij de burgers vaak zel nog geen concreet

plan hebben, is t niet het geval. De scheiding tussen deze twee soorten i in 2016 vastgelegd in een
protocol

Hier i tevens vastgelegd welke afhandeltermijn wij ons hebben opgelegd en is een sjabloon

voor de beantwoording vastgesteld

10

Doelsteling:

_

95% van de eenvoudige informatieverzoeken wordt afgehandeld binnen
3 werkdagen

11

Doelstelling:

__ 60%

van de ingewikelde informatieverzoeken wordt afgehandeld binnen

14 werkdagen
Nieuwe vragen die volgen op een antwoord worden pas geregistreerd als een nieuw
informatieverzoek als sprake is van een nieuw onderwerp of als sprake is van een rieuwe aanvrager.
Een en ander i in een protocol vastgelegd.

In 2017 s een onderzoek uigevoerd naar de verschilende soorten informatieverzoeken. Het doel
hierbij was om de klanten makkelijkerte kunnen beantwoorden via de website met bivoorbeeld een
rubriek meest gestelde vragen.

12

Doelstelling:

3.2.3

_

Deze wordt n 2018 naúer uitgewerkt

Uitvoering rubriek “meest gestelde vragen” op de gemeertelijke webstte.

Zaaktype principeverzoek

Indien sprake is van zeer complexe informatieverzoeken of vragen waarbij de actwteit“het afwiken
van een bestemmingsplan”

van toepassing i

kan een klant vragen voor een principemedewerking

Hiermee kunnen extra kosten voor het maken van dure tekeningen die bij een offciele aanvraag nodig
zijn, worden uigesteld

Het proces van het principeverzoek volgt dezelde weg als een aanvraag voor een
omgevingsvergunning.

Een principeverzoek heeft geen wettelke status maar is een vorm van service die

initatiefnemer wordt geboden.

Er dient wel rekening te worden gehouden met hat eit dat hiermee

verwachtingen kunnen worden gewekt die moeili zijn erug e draaien.
termijnen waarbinnen een dergelike verzoek moet zjn afgehandeld.
kort mogelij te houden.
onder druk

Er zjn geen wettelke

Het streven is de doorlooplid zo

Echter als gevolg van het grote aantal aanvragen komt ook deze termijn erg

te staan.

In het kader van de reorganisatie die n 2017 heeft plaatsgevonden,

zal de bjdrage van de

medewerkers Ruimielijke ordening bij principeverzoek opnieuw worden bekeken.
tuimte

13

Mogelik dat hierdoor

ontstaat

Doelsteling:

_

De doorlooptid van de principeverzoeken bedraagt < 90 dagen

Uicerngsprogrmma
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3.2.4

Zaaktypen vooroverieg welstand
/ vooroverleg monumentencommissie

Een andere service di wij aan de initatiefnemers bieden is het ndienen van een verzoek om een
welstandadvies. Voordat kosten worden gemaakt om de plannen geheel uitte werken kan middels
een sches een advies aan de Dorpsbouwmeester worden gevraagd.

In de welstandsnota is

aangegeven welke criera per locatie gelden.

In 2015 is het proces van het welstandsverzoek geoptimaliseerd doo in plaats van weewekelijks, de
stukken wekelijks aan de Dorpsbouwmeester voor Ie leggen en direct b de behandeling het advies.

Inter uitte werken in een rapportage. Hierdoor is de duur van een dergelik verzoek fink ingekort
Voor 2018 wordt deze manier van werken voortgezet

Bij de Monumentencommissie is de doorlooptijd van behandeling van een aanvraag tot het advies
enkele weken. De

iting vindt

I per twee weken plaats waarbi p

deelnemende gemeenten van het welstanddistict Heuvelland worden behandeld.

vande
De adviezen

worden opgesteld door de secretaris van de commissie en vervolgens ter beoordeling naar de
commissieleden verstuurd. Hierdoor onlstaat een termijn van enkele weken voordat het defintieve
advies bij de gemeente is en de klant hiervan op de hoogte kan worden gesteid
In 2018 wordt onderzocht of de doorlooplijd van de acviezen van de Monumentencommissie korter
kan

14

Doelstelling:

_

Onderzoek of de doorlooptijd bij de Monumentencommissie korter kan.

3.3. Toezicht en Handhaving (T&H)
331

Algemeen

Ook in het kader van Toezicht en Handhaving wordt zaakgericht gewerkt

De belangriste zaaktype,

zoals die in Squit XO zijn opgenomen zijn
-

Opleveringscontrole (bij verleende vergunningen/meldingen);

-

Periodieke controle (miieu en brandveiigheid)

-

Klachi/melding:

-

Handhavingsverzoek,

-

Themacontrole;

- _ Inventariserende
controle (bedrijven terreinen}
- _ Melding
besluit bodemkwaliteit
Het merendeel van de T&H zaaktypen wordt uitgevoerd naar aanleiding van verleende vergunningen
n afgehandelde meldingen.
Vergunningen.

Utvoeingsprogamma
VIK 2018

Deze taken zijn vooraf e plannen aan de hand van de verwachtingen bij

Daaraast vinden bij bedijven integrale periodieke controles plaats. Deze zij jaarijks te plannen.
Naastde controles is er vooral ook aandacht voor het afhandelen van meldingen en
'handhavingsverzoeken van burgers/omwonenden.

Deze zijn niet vooraf e plannen.

De priortering van het Toezicht is gebaseerd op de rsicoanalyse die is opgenomen in hetIntegraal
Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021.

Hierin i tevens vastgelegd dat bepaalde actviteiten

niet actief worden gecontroleerd.

332

Digitaal Toezicht en Handhaving

De invoering van hetdigale werken bj de vergunningveiening betekent ook voor Toezicht en
Handhaving een nieuwe manier van werken.
toetsing in het veld. Ook heris de

De documenten i

alleen digtaal beschikbaar
voor de

digitaliseringslag noodzakeli.

In 2017 i het programma Squit2G0

aangeschaft zodat digtaal toezichtkan worden gehouden.

In 2018 zal t verder worden

geïmpiementeerd
15

Doelstelling:

3.3:3

_

Implementatie

digtaaltoezicht

Integrale controle

Om de administratieve lastendruk bijburgers en ondernemers zoveel mogelj te beperken is het

noodzakelik om de verschilende soorten controles, zoals oplevercontroles en periodieke controles,
integraal t e voeren waardoor sprake is van één controlemoment

Dit betekent datbi de controles

verschilende soorten vergunningen gecontroleerd worden (0.a. drank- en horecavergunning,
terrasvergunning en de speetautomatenvergunning).

de

Dit geeft daarnaast ook een besparing op de

capaciteit door effciency.
Gelet op het feit dat een toezichthouder al deze aspecten vaak niet beheerst, worden hierbi nterne en

externe handhavingspartners of deskundigen ingeschakeid en vindt vooraf overieg plaats met
zowel inteme (0 a. APV, Veligheidscoördinator, monumenten,
partjen (0 a. RUDZL,
334

Brandweer,

ruimtelike ordening) als externe

Poitie, Provincie en NVWA).

Flexteam

Bijde uitvoering van de zaaktypen themacontroles (zie 3.3 9} en nventariserende controles (3.3.10)
wordt gebruik gemaakt an een zogenaamd flexteam.

Dit wil zeggen de controles worden uitgevoerd

door een team van medewerkers afkomstig van de verschilende deskundigheidsgebieden,
met eventueel exteme deskundigen.
bedrijven.

Tevens wordt hiermee de integraliteit gewaarborgd

Uivoerngssrogramma VIH2018

aangevuid

Hierdoor wordt een breed beeld gekregen van de gecontroleerde

3.3.5

Naleefgedrag

Een belangrike indicator om de naleving van verieende vergunningen of van toepassing zijnde
algemene maatregelen van bestuurte meten i het naleefgedrag
Door het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de vergunninghouder te vergroten, wordt de
betrokkenheid en bewustzijn van eigen handelen gestimuleerd.

Het s hierbj van groot belang dat

tjdens de controles duidelik wordt gemaakt welke gevolgen en/of conseguenties outief handelen kan
nebben. Het streven hierbij s om op de lange termjn het naleefgedrag e verhogen waardoor de
kwalteit van de leefomgeving wordt erbeterd

Om inzicht te krigen in het naleefgedrag dient per controle nauwkeurig e worden bigehouden welke
overtredingen geconstateerd zijn en wanneer deze verholpen zijn.
16

Doelstelling:

_

BĲ controles wordt het naleefgedrag geregistreerd in de vorm van de soorten
net aantal overtredingen.

3.3.6

Bestuurijke boete

In hetIntegraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021 is aangegeven dat de gemeente

momenteel nog geen gebruik maakt van hetinstrument ‘estuurike boete’. Om di te kunnen
uitvoeren s mogelijk een uibreiding van de capaciteit noodzakelijk, zowel kwantitatief
als kwaltatef
Dit betekent een mogeljke aanpassing van de begroting.

Om hier
een goed beeld overte kunnen geven is nader onderzoek noodzakelij. Hierbij zal tevens een
‘beroep moeten worden gedaan op het am Algemeen Juridische Zaken(AJZ).
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd n 2018.

17. Doelstelling:

3.3.7

__ Onderzoek naar de toepassing van het instrument“bestuurlike
boet

Zaaktype periodiek controle

Periodieke controles vinden plaatsop het gebied van miieu en brandveiigheid

Van deze bedrjven zijn n Squit XO de zogenaamde “locaiedossiers” aangemaakt Aan de hand van
de fisicoanalyse en het naleefgedrag wordt bepaald wat de controlecycius s
3374

Mileu

Medio 2017 bestaat het nichtingenbestand miieu uit 954 irichtingen.

…

6

inichtngen vallen onder de basistaken en moeten worden behandeld

Hieronder vallen de 16 vergunningsplichtige irihtingen (ype C)
- _ 899 inichtingen vallen onder de thuistaken

Hiervan zijn er 194 inichtingen niet melingsplchtg (ype A) en
705 inichtngen medingsplichtg (ype B) ingevolge het Actwietenbesluit

Uivoeregsprogamma VIH 2018

door de RUDZL

De type A-inichtingen worden door de wetgever als gering miieurelevant beschouwd.
Omgevingsbeleidsplan VTH i dit overgenomen.

In het Integraal

Type A-nrichtingen worden derhalve niet-actef

gecontroleerd tenzi sprake is van klachten over deze bedrijven.
18

Doelsteling:

_

Erworden 126 integrale controles mileu uigevoerd

Dit aantal zal mogelijk worden bijgesteid als ingevolge van het nieuwe BOR meer inichtingen onder
de basistaken gaan valen (zie ook 3.1 5 Samenwerking Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg).

3.37.b

Brandveilig gebruik

Medio 2017 zijn 200 bedriven die mekings- en vergunningsplichti zjn in hetkader van het
brandveiig gebruik Bouwbesluit 2012
-

_67 bediven hebben een vergunning brandveiig gebruik (hiervan zjn 47 miieu-intchtngen)

-

_13 bedrien zjn meldingspichtig (hiervan zijn 107 miieu-inrichtngen)

Ale overige bedriven (miieu-nichtingen) dienen te voldoen aan de regels ten aanzien van

brandveiigheid uit het Bouwbesluit 2012
Controles brandveiigheid worden perodiek utgevoerd op basis
van de prioitering volgens de
sicoanalse

De periodieke controles worden momenteel uigevoerd door de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
19

Doelstelling

_

Erworden 102 integrale controles brandveiig gebruik uigevoerd

Deze doelsteling is 25 oktober 2017 afgestemd met de utvoerder van de reguiiere controles.
Brandweer Zuid-Limburg.

338

Z hebben per mailzich hieraan gecontormeerd

Zaaktype oplevercontrole

Deze controle vindt plaats naar aanleiding van een recent verleende vergunning of een recent
Ingediende melding.

De oplevercontroles worden meestal ntegraa uitgevoerd omdat de meeste

omgevingsvergunningen bestaan u meerdere actvieiten.
De controle wordt uitgevoerd naar aanleiding van een risicoanalyse.
Hieronder worden de verschilende Wabo-activiteiten apart besproken.
338a

_

Bouwen

De controles zjn gericht op veiligheid, zoals constructieve veiigheid,
brandveligheid.

bouwkundige Tsico's en

Het toezicht
op welstand i tevens een aandachispunt, di Ís meer gerichtp

Ieefbaarheid

Utoerrgsgrogramma VIH2018

Naast de rsicoanalyse is per bouwcategorie middels een inspectie matrix vastgelegd op welk moment
en hoe vaak een controle dient te worden uitgevoerd.

Hierbij s de starten voortgang afhankelijk van

de meldingen door de vergunninghouder. In de vergunning Ís aangegeven hoe vaak en wanneer een
melding moet worden gemaakt
In de matrix s tevens vastgelegd op welke aspecten de nadruk tjdens de controle dient e iggen.

Een en anderis afgestemd op de sicoanalyse van de vergunningverening
I dit kader i tevens bepaald t bij bouwaanvragen categorie 1, 2 en 7, ie feitelij vergunningsvrij
zin als ze op een andere wijze waren gesitueerd, een zeer summiere toetsing plaatsvindt Toezicht op
deze vergunningen wordt niet actief uigevoerd
Verder wordt niet actief gecontroleerd indien geen meldingen van de vergunninghouder worden
ingediend (uitgezonderd monumenten en beeldbepalende panden zie 3.3:8 e}

338b

Strijdig planologisch gebruik bouwwerken

Dit onderwerp gaat over gebruik van bouwwerken n strjd met het bestemmingsplan.

Meervoudige

vergunningen waarbij ook de actiieit bouwen wordt aangevraagd worden integraal gecontroleerd. Bij
en strijdigheid van het bestemmingsplan waar artike 2.12, eerste d ondera 3 (wijziging
bestemmingsplan,

projectbesluit} vindt actief controle plaats aangezien het hier vaak projecten betreft

met een grote impact voor de omgeving.

Voor 2018 wordt verwacht dat 8 van dergeljke grote

projecten gecontroleerd dienen te worden.

De overige enkelvoudige aanvragen waartij sprake Ís van artkel 2 12 eerste d onder a 1
(binnenplanse afwikingen) en onder a 2 (kruimel

geval en) worden niet actief geco

Het

betrefthier vaak de uitoefening van een beroep aan huis In de risicoanalyse is deze activiteit als
laagste prorteit ingeschaald

3380

Slopen

Erkan sprake zijn van een sloopmelding of een sloopvergunning

Sloopvergunningen zijn aleen vereist als het Bestemmingsplan dít aangeeft (excl. het slopen van
monumenten zie 33 8 e

Deze

activiteitkomt rjwel niet voor. Hier gaat het dus om de controle van

de afgegeven sloopmeldingen ingevolge het Bouwbesluit 2012. De sloopmekdingen worden niet actief

gecontroleerd uigezonderd ilegale sioop op basis van meldingen/klachten.
startmeldingen en asbestvrijverklaringen worden administraief verwerkt

Het

Ingekomen
aantal sloopmeldingen

dat in 2018 wordt verwacht i ca. 150 stuks. Een stiging van 50% ten opzichte van 2018

Het toezicht op sloop waarbi asbesthoudend materiaal vrikomt, behoort tot de basistaken van de
RUDZL

De RUDZL beschikt over medewerkers de gecertífceerd zijn om tdens de sioop waarbij

asbest vrikomt,

de locatie 1e mogen betreden.

De gemeente beschikt niet over dergelijke

gecetiiceerde medewerkers.
Voor 2018 worden 85 uur hiervoor bij de RUDZL gereserveerd

Uivoeingsprogramma
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Bij verdachte en/of omvangrike sloopwerkzaamheden wordt de RUDZL ingeschakeld voor de
uitvoering van een dergelijke controle.

338d.

Uitvoeren van een werk/aanleg

Deze actviteit komt voort uit de bepalingen van het bestemmingsplan.

Vaak Ís deze activieit

noodzakelik samen met andere actvieiten zoals kappen van bomen of maken van een uiweg en
maakt dan deel uit van een meervoudige vergunning.

Bij een integrale controle zal deze actwiteit

integraal worden meegenomen

Deze actvitet wordt niet actief gecontroleerd aangezien de rísicoanalyse hier

een |age prioritering aan

geet.

338e

__

Monumenten

Binnen de gemeente is een groot aantal iksmonumenten en beeldbepalende panden aanwezig.

Deze actwieit maakt vaak onderdeel uit van een meervoudige vergunning en wordt zodoende alijd
integraal meegenomen tdens een controle
Ook sloopactivieiten bij monumenten valien hieronder.
Actiiteiten ten aanzien van monumenten staan bovenaan de fsicoanalyse

en hebben de hoogste

priorieit Deze vergunningen en/ofsloopmeldingen worden actief gecontroieerd, ook indien geen
meldingen door de vergunninghouder worden ingediend.

Zo nodig worden de controles uitgevoerd

samen met een in- of externe specilist op dt gebied.
Voor 2018 wordt verwacht dat 28 omgevingsvergunningen waarbij het onderdeel monumenten van
toepassíng is gecontroleerd dienen te worden.
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Doelstelling

__ Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd

3381

Brandveilig gebruik

Erkan sprake zijn van een meding of een vergunning brandveiig gebruik

Als een nieuwe melding of vergunning wordt vrleend vindt een opleveringscontrole plaats
Indien de nieuwe meiding of vergunning het gevolg is van een controle en sprake i van egalsatie
wordt Toezicht en Handhaving betrokken bi de toets op volledigheid.

Controle achteraf vindt aleen

nog plaats indien nog voorzieningen moeten worden getroffen.

Voor 2018 wordt verwacht dat ca. 8 zaken met de activiteit brandveiig gebruik gecontroleerd dienen e
worden

Uioerngsprogrmma
VTH 2018

3389

_

Mileu

Er kan sprake zijn van een melding Activieitenbesluit of een vergunning. De activiteiten op het gebied
van toezicht en handhaving voor de miieuvergunningen ligtbij de RUDZL.

Dit geldt ook voor de

oplevercontroles.

Ten aanzien van de meeste meldingen behoren de taken omtrent de meldingen tot de thuistaken. De
controles van nieuwe meldingen van nieuwe inrichtingen, worden behandeld as eerste periodieke

controle. Meldingen van bestaande infichtingen worden gecontroleerd b de eerst volgende periodieke
controle

en meiding naar aanleiding van handhaving worden niet gecontroleerd

Jaarijks wordenca. 15 nieuwe bedriven aan het bestand toegevoegd c

gewizigd.

Deze meidingen

van deze bedriven worden na indiening gecontroleerd als eerst periodieke controle

3.39

Zaaktype administratieve controle

Adrministratieve controles worden uitgevoerd naar aanleiding van documenten dieten aanzien van de
infihting of actiiteiten worden ingediend en komen voor bij

- _ Sloopmeldingen: star sloop, asbestvri verklaringen. voor 2018 worden ca. 150 meldingen
verwacht

- _ Meldingen besluit bodemkwaliteitof

grond voldoet aan het bestemmingsplan,

meldingeng

otde

ng van de

voor 2018 worden ca. 60 meldingen verwacht.

Verder s in het Integraal Omgevingsbeleidsplan opgenomen dat hetirichtingenbestand actueel dient

t blijven. Hiervoor wordt aangegeven dat om de vifjaar
Koophandel (KvK)-bestand dient te worden uitgevoerd.
splsen in

een doorchting van het Kamer van
Dt betekent dat het ook mogelij is dt opte

jaarlkse stukken verdeeld over de kernen:

< _ Margraten en Sint Geertrui
<

Banhoft Mheer

*

Cadier
en Keer,

en Noorbeek:

e

Eckelrade en Gronsveld

*

Eisden

Bemelen

en Scheuider;

21 Doelstelling: _ Hetinichtingenbestand
wordt geact
KyK-bestand voor de keren Margraten

middes

en Sint Geertruid

ek naar het

3.3.10 Zaaktype themacontrole
Themacontroles worden utgevoerd naar aanleiding van specifieke thema's die meestal landelijk

worden vastgesteld. Zo zijn erin
*

het verleden controles
geweest met thema's

Brandoverslag bi seriebouw met patte daken.

*

Plafonds in zwembaden

+

Galerifats

uivoeregsprogamma VIH 2018

zoas:

Op het moment van de realisatie van dit Uivoeringsprogramma zijn nog geen speciale thema's
‘bekend die in 2018 onderzocht

moeten

worden.

3311 Zaaktype inventariserende controle
Om adeguaatte kunnen reageren op meldingen en zicht e houden op risicovolle bedriven dient het
bedriveninformatiesysteem actueel e zijn. Niet ieder bedrijf dient utzichzelf een melding in of raagt
‚een vergunning aan. Wijzigingen op bedrijventerreinen vinden vaak plaats zonder dat dt meteen
wordt opgemerkt door de grote verscheidenheid aan bedriven.

Hoewe idens regulere controles

scherp in de gaten wordt gehouden of er nieuwe bedijven in de omgeving zijn bigekomen,

worden

niet alle wizigingen opgemerkt
Bedrijven die net n het bedrijvenbestand staan worden nagetrokken.

Dt kan zijn va het inwinnen van.

informatie over het bedrijf a intermet eryof de Kamer van Koophandel. Op basis hiervan wordt
bepaald of het bedrif een melding in moet dienen, een vergunning aan moet vragen enof moet
worden

bezocht

Met name op bedriventerreinen vinden vaak mutaties plaats die zonder melding worden uitgevoerd!
Hetis dan ook van belang dat deze terreinen regelmatig worden gecontroleerd op nieuwe bedriven
‚en gewijzigde situaties. Dit ook in het kader van de veigheid.

Gelet hierop gaat ook speciale

aandacht uit naar deze bedriventerreinen en wordtjaarijks een terrein onder de loep genomen.

In de

laatste jaren zijn achtereenvolgens onderzocht
2015 bedriventerein Aan de Fremme
2016 bedriventerrein Gronsveid (gedeeftelik)

2017 bedriventerein Zoerbeemden en bedrijventerrein Gronsveld (gedeeltelik)
I hetIntegraal Omgevingsbeleidsplan is vastgelegd dat de bedrienterreinen eenmaal p

wordt geïnventariseerd. Gelet op de

vi aa

actes in de afgelopen jaren vindt n 2018 geen inventariserende

controle bi een becrjventerrein plaats

3.3.12Zaaktype melding besluit bodemkwaliteit
Indien grondverzet gaat plaatsvinden i 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 > S0m: binnen de gemeente worden toegepast moet di gemeld worden

via het landelijk meldpunt Besluit bodemkwalteit
vallen onder het basistakenpakket van de RUDZL.

Het toezichten de afhandeing van deze meldingen
De meldingen gaan automatisch via hetlandelijk

meldpunt naar de RUDZL
Indien grondverzet < 50m plaatsvindt dient een speciaal formuler ij de gemeente te worden
ngediend.

Deze formuleren worden beoordeeid door Toezicht en Handhaving

Alle medingen grondverzet en Besluit bodemkwaliteit totaal ca. 60 stuks dienen door T&H te worden
‘beoordeeld of er sprake is van een toepassing van de grond de niet striig is met het

Uivoerngsprogamma
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bestemmingsplan. s di het geval dan dient te worden ingegrepen (zie ook 3.3.9, administatieve
controle)

3.3.13 Zaaktype klacht/melding
Zoals aangegeven zijn de meldingen en klachten niet voorafe plannen Wel s aan de hand van
kengetallen van afgelopen jaren een inschattng t maken van het aantae verwachten
meldingen/klachten en de omvang van de inzet die hiervoor noodzakeljk s. Hieronder vallen ook
meldingen ten aanzien van ilegale bouw, sloop, strdigheid met het bestemmingsplan.
Verder vallen onder dt tem ook mekdingen/klachten die door collega's of het college worden
aangedragen.

Klachi/melding zaken kunnen de planning van het reguliere controlewerk wizigen. Uitgangspunt
s dat
al deze zaken snel en zorgwuidig worden afgehandeid waarbij een onderzoek plaatsvindt of de
Klach/melding gegrond is of niet

Indien de eventuele overtredingte legaliseren is door een nieuwe vergunning dan wel melding, wordt
‚samen met Vergunningen een legalisatietraject ingezet.
Ten aanzien van het

aantal meldingen is een stgende tendens waarneembaar.

Afgaande op het

aantal dat medio 2017 i ingediend is de verwachting voor 2018 dat het aantal ca. 150 stuks zal zjn
Hierbij moet worden opgemerkt dat klachten over het gemeentelijk personee! hier niet onder vallen.

3.3.14 Zaaktype handhavingsverzoeken
Wat geldt vor het vorige zaaktype is ook van toepassing bi het zaaktype handhavingsverzoeken
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek za f

een onderzoek plaatsvinden en dient een

ofiieel besluit t worden genomen over het verzoek.
Dit zaaktype wordt behandeld door de juridisch medewerker
Voor 2018 worden ca. 10 handhavingsverzoeken verwacht

Alle lachi/meldingen en handhavingsverzoeken worden n behandeling
genomen

23

Doelstelling:

__ Binnen 2 werkdagen wordt een eerste contact opgenomen met de melder.

Voor de uitvoering van speciieke onderzoeken op locatie

nleiding van klacht/melding en /of

handhavingsverzoeken dient vaker een beroep te worden gedaan op exteme deskundigen. Zo heeft
de gemeente zelf geen deskundigen in huis voor het uivoeren van geluid-. bodem.,
constructie- en exteme veiligheidsonderzoeken.

taken i geld in de begroting gereserveerd (zie 344

Uivoeingsprogramma
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ucht- water-

Voor de uitvoering van dergelijke specialistische

nanciële zaken).

3.4. Algemene zaken VTH
341

Juridische zaken

Binnen het team VTH worden allejuridische zaken die betrekking hebben op de actvtiten op het
gebied van de Wabo, APV en Bijzondere Wetten behandelt door de

eigen uridische medewerkers.

Ter ondersteuning kan een beroep worden gedaan op een juridisch consulent Algemeen Juridische
Zaken

van het Sericebureau.

Naast de taak om juridische zaken te behandelen hebben de juridisch medewerkers ook de taak om
uridische bijstand te verlenen tĳdens het vergunnings- en toezichtproces.

Hierdoor wordt de kwaiteit

‘bewaakt en kunnen juridische procedures, in somrmige gevalen, in een vroeg stadium worden
voorkomen.

De juridisch medewerkers vertegenwoordigen het college van burgemeester en wethouders bij de
‘behandeling van zaken bij de Intergemeenteljke Adviescommissie Bezwaarschriften, de Rechtbank
n de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en dragen mede zorg voor de behandeling
van de procedures binnen de wettelike terminen

Met het team Algemeen Juriische Zakenzijn afspraken vastgelegd over de termijnen voorhet
aanleveren van verstagen van de behandeling bij e Itergemeentelke Adviescommissie

Bezwaarschriten.

Deze afspraken en het nakomen iervan zjn van grootbelang voor het behalen

van de volgende doelsteling.

Dit omdat AJZ ale hoorzitingen inplant en adviezen maakt waardoor de

termijnen worden bepaald

24. Doelstelling:

__ 99% van de besluiten op bezwaar wordt binnen de wetelike ternijn
genomen.

342

Voorlichting en communicatie

I het kader van de dienstverlening is voorÍichting en communicatie een belangrijk instrument
Wat

ga n we doen? En wat hebben we gedaan? Wat heeft prioriteit? Vragen die burgers zich stelen

Door het publiceren van het Jaarverstag en het Uitvoeringsprogramma worden veel van deze vragen
beanwoord.

Een zeer belangrj instrumentin het kader van voorichting en communicatie is de gemeenteljke
webste.

Hierin staan al veel ondenwerpen met betrekking tot VTH.

Belangrij Ís dat deze gegevens

actueel bijven
343

Beleid

Welstandsnota

Op 23 oktober 2013 is de Welstandsnota Eisden-Margraten 2013 door de Raad vastgesteid

Op grond van de volgende zaak die n 2017 aan de orde is geweest dient de Welstandsnota te
worden aangepast.

Dit betreft

uioerrgsprogramma
VTH 2018

<

De wijiging van de Erfgoedverordening inzake de aanwijzing van beeldbepalende panden.
Dit soort panden dienen van een zeer hoog beschermingsniveau worden voorzien. Di dientte
worden vastgelegd in de Welstandsnota.

I 2017 s gestart met de aanpassing van de Welstandsnota.
25.

De aangepaste Welstandsnota wordt vastgesteld

Doelstell

344

De vaststeling zal n 2018 plaatsvinden.

Financiële zaken

De verschilende budgetten voor VTH worden bewaakt
door een aantal budgethouders die hiervoor
verantwoordelijk zijn. De budgethouders dienen tevens gegevens aan te leveren voor de rapportages

tjdens de fnanciële eyclus. Ter ondersteuning kan een beroep worden gedaan op een financieel
consulent van

het Servcebureau

Voor 2018 zin de volgende budgetten opgenomen n de begroting

‘Grootboek- | Kostensoort | omschrijing

Begrotng 2018

6522070

|4343805

_ | Uivoenng specialstische vergunningszaken

€1570000

6723020

|4300100

_ | Uivoenng mileucontoles

ezzs000

6723020

|4343805 _ | Uivoenng specalstische handhavingszaken

ea6s000

6822070

|4424103 _ | Uivoenng Basstaken RUDZL

€6 00000

6822010

|4343808

_ | Advertentekosten

€2375,00

6822030

|4110116

_ | Presentiegelden Dorpsbouwmeesteren Mon

6822090

|4343107

_ | Druk-

n

Comm.

bindwerk

_

|€35400.00
eas0000

De legesinkomsten zjn begroot op
6BZ3000

|5340102
5340119

_
_

|Waboleges
|Bouweges Poelveld

€42 588.00
|€203 00000

|__

|5zoz0t

_

/Bouweges veigi.

|€ 4500000

Totaal ieges

|e790.588.00

Tekort aan capaciteit 2018
Uit de analyse van in Hoofdstuk £ blkt dat n 2018 een tekort aan capaciteit aanwezig Ís van 0.8 fe

voor Vergunningen.

Voor Toezicht & Handhaving i het capacteistekort 04 fe voor de kwantitatieve

uitvoering en extra 0 fle om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van de Kritieke Massa
zoals aangegeven n de Kwaiteitsriteria2 1. Dit s verder uitgewerktin Hoofdstuk 5

Uisoeregsprogamma VIH2018

4

_ APV en Bijzondere Wetten

Alle zaken op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten (onder andere drank en horeca
wetgeving, Wet op de kansspelen, Wet miieubeheer,

Wet wapens en munitie,

Wet kinderopvang)

worden afgehandeld in het zaaksysteem Decos-Join.
41

Evenementen

In 2018 zal het ngezette traject met de Evenemenassistent worden voortgezetHierin zijn voor 2018
geen veranderingen te verwachten.

Voor de evenementenorganisatoren di in 2017 al gebruik hebben

gemaakt van it systeem zal het melden of aanvragen van een evenement eenvoudiger worden
aangezien gebruik kan worden gemaakt van de gegevens van eerdere aanvragen die nog in het
systeem beschikbaar zin
n 2018 zal een evaluatie plaatsvinden van de Evenementassistent. Op basis van de uitkomsten
hiervan kan een aanpassing van het systeem noodzakelik zijn
26

Doelstelling:

In 2017

_

Evaluatie
van de Evenementassistent

is geconstateerd dat evenementen (0 a bronk) waarbij geschoten wordt met kruit

(zogenaamde kamerschieten)de veiligheid niet optimaal i. In 2018 dient speciale aandacht hieraan
te worden besteed,

omdat dt va k

evenementen zijn waar veel mensen aanwezig zijn en de veiligheid

in gevaar kan komen.
27.

Doelstelling:

_

Evenementen waarbi geschoten wordt met kruit (kamerschieten) krigen
speciale aandacht om het gebruik van kruit veig te laten gebeuren.

De grotere evenementen waarbi tenten en/of ander constructies worden toegepast vormen de
grootste sico's. Hir wordt dan ook toezicht
op gehouden. Met namede constructies van tenten,
podia en de brandveiligheid staan hierbij centraal. ndien geen wijzigingen ten opzichte van de vorige

aren optreden en destijds alles akkoord was, kan de controle achtenwege worden gelaten op basis
van het naleefgedrag.
Daarnaast kan het voorkomen dat n de vorige jaren gegronde klachten ten aanzien van een

evenement zjn ontvangen. Ditis een reden om ook een control uite voeren.
28

Doelstelling:

_

Evenementen met iicovoll constructies en/of herhaalde klachten worden
gecontroleerd b een slecht naleefgedrag.

42

Kinderopvang

I hetkader van de Wet kinderopvang en kwaliteiseisen peuterspeeizalen heeft de gemeente een
taak n het kader van de volledigheidstoets van nieuwe meldingen van Iocaties en de handhaving.

Uivoerngsprogamma VTH 2018

De GGD bepaaltde goedkeuring van de locaties n voert het toezicht op de locatie uit
Nieuwe meldingen worden na goedkeuring door de GGD n het andelij register Kinderopvang
geregistreerd.
Indien overtredingen worden geconstateerd door de GGD, heeft de gemeente de taak handhavend op
te treden.

De inspecties en de handhavingsacties worden geregistreerd n de "Gemeenschappelike

Inspectie Ruimte (GIR). Deze manier van werken samen met de GGD i vastgelegd in het
Handhavingsprotocol kinderopvang en peuterspeelzalen 2012, dat samen met de regi is opgesteld.
In 2018 wordt een nieuw protocol vastgesteid. Twee maal per jaar vindt overieg plaats tussen GGD en
de betrokken gemeenten.

43

_

Hierin zal de gang van zaken worden besproken.

Stookontheffingen

Ingevolge de Wet mileubeheer s het verboden om afvalte verbranden zonder speciale onthefing. De
gemeente Eijsden-Margraten heeft in 2012 een Verordening vastgesteld waarin di verbod kan worden
‚opgeheven voor het verbranden van snoeiafval en eenmalige vreugdevuren.

Hiervoor dient de

initatiefnemer een ontheffing

aan te vragen die onder voorwaarden kan worden verleend. Jaarijks

worden circa 30 ontheffingen

aangevraagd.

De ontheffingen voor vaste stookplaatsen worden vaak

voor een onbeperkt aantal aren verleend.

De Wet geeft echter aan dat een dergelijke ontheffng pas in werking reedt na afloop van de
bezwaartermijn.

Dt betekent dat minimaal 6 weken voordat het afval verbrand mag worden, de

ontheffing is gepubliceerd.

Voor de iniatiefnemer betekent t dat de ontheffing minimaal 8 weken

vooraf moet worden aangevraagd.

Door de stookontheffingen binnen een termijn van

dagen afte

handelen en te publceren wordt voorkomen dat de geplande activteit geen doorgang kan vinden.
29. Doelstelling:
44

__ Stookontheffingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld

Verkeerszaken

Bijde reorganisatie in 2014 is besloten dat aanvragen voor diverse verkeerszaken, zoals
verkeersontheffingen (wegen en borden), parkeervergunningen, invalide parkeerontnefing,tideijke
verkeersmaatregelen,

verkeersbesluiten geledelik zouden worden overgenomen van de Afdeling

Openbare Ruimte door het team Vergunningen.

t

echter nog niet uitgevoerd.

Deze taken worden ondersteund door een specialist Verkeer van de Afdeling Openbare Ruimte

Na de reorganisatie n 2017 zal dt item moeten worden opgepakt en dient een duidelke ljne worden
vastgesteld:

30.

wie doet wat en in welke stuatie/aanvraag en waar liggen de verantwoordeljkheden

Doelstelling:

_

Erworden protocollen opgesteld voor de behandelingen van de verschilende
soorten

Uivoeingsprogamma VIN 2018

verkeersbesluiten.

5 _ Programma versus capaciteit
Om tot een gericht en realistsch Uitvoeringsprogramma te komen zijn de taken per actviteit

uitgewerkt Deze uitwerking i terug te vinden in de bijagen 1 en 2
Hierbij s het uigangspunt de resultaten/aantal van mexio 2017 en de beschikbare capaciteit n
middelen zoals opgenomen in de programmabegroting 2018.
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Vergunningen (zie bijlage 1

Voor het programma 2018 s volgens de kengetallen benodigd

14636 uren

De beschikbare capaciteit n 2018 bedraagt
Eris

13483 uren

een tekort van

1153 uren

Het programma 2018 en de beschikbare capaciteit z

52

_

oftewel

0,8fte

nietin evenwicht

Toezichten Handhaving (zie bijlage 2

Voor het programma
2018 i volgens de kengetalen benodigd

6100 uren

De beschikbare capaciei n 2018 bedraagt

5478 wen

Eris een tekort van

622 uren

oftewel0,44e

Het programma 2018 en de beschikbare capacititzijn nietin evenwicht

Bijhet vaststeen van het Integraal Omgevingsbeledsplan VTH 2017-2021 i erkend dat b Toezicht
‚en Handhaving niet geheel wordt voldaan aan de

eisen

ten aanzien van de Kitieke Massa. Om hier

n te kunnen voldoen is een extra scholing noodzakelik van ca. 840 uur. Hierdoor ontstaat een extra
capaciteitstekort van 0.8 f

Hierdoor komt de totale benodigde capaciteit voor Toezicht en Handhaving

53

__

Opheffen tekort

p 1 fte.

aan capaciteit

Zoals bljkt s er als gevolg van een toename van het aantal aanvragen een tekort ontstaan zowel bij
e team Vergunningen als bij Toezicht en Handhaving.

Een mogelikheid om deze tekorten op te hefen is de capariteit dl

uite breiden.

Duidelijk is at als gevolg van nieuwe Wet privatisering van de kwalteitsborgingin de bouw, cie naar
verwachtng in 2019 n werkig zalreden en de afname van nieuwbouwmogeljkneden in het

bestemmingsplan Poetveid, dt capaciteisprobleem tdelik zal z.
32

_ Vergunningen

Voor 2018 wordt een capaciteit tekort verwacht van 0,8 fe

Uioeregsprogamma VIH 2018

Zoals reeds is aangegeven is het aantal aanvragen

sterk toegenomen ten opzichte van 2016 en

eerder. Hierdoor is een tekort

aan capaciteitontstaan bij de Klantadviseurs en de

bouwplantoetsericonstructeur.

Deze laatste functie wordt momenteelingevud door de inhuur van 0,68

fte Door de stiging van het aantal aanvragen met de activiteit bouwen komt de uitvoering van de

bouwplantoetsing en de toefsing van de constructieve gegevens zeer sterk onder druk e staan.
Hetgeen betekent dat deze functe eiteljk cient e worden uigebreid om de taken goed te kunnen
uivoeren.

De benodigde middeien voor de uitvoering van de taken kunnen geput worden uit de inkomsten s
gevolg van de legesheffing voor de behandeling van de Wabo-taken.

De legimiteit voor het heffen

van de leges is immers dat de kosten die gemaakt worden voor de uivoering mogen worden
verrekend met de Iegesinkomsten.
Met andere woorden:

De opbrengst it e leges mag de totale kosten nietovertrefen.

een gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij evet.Feitelik is

hiervoor dan ook geen wijiging van de begroting noodzakelik

In 2018 i begroot dat de Iegesinkomsten € 790.586,00 bedragen (2017: € 759.588,00)
Gezien de verwachte aantallen vergunningen in 2017 en 2018 zal t bedrag worden overschreden.
De legesinkomst voor 2018 bedraagt naar verwachting € 840.000,00 (gebaseerd op het aantal

aanvragen medio 2017). Dt beteken dat de venwachte exra legesinkomstin 2018 € 50.000,00
‘bedraagt

Hiermee kan de benodigde extra capaciteit worden ingehuurd voor de uivoering.

Ditis opgenomen in de begroting van 2018

3.3 Toezicht en Handhaving
Voor 2018 wordt een capaciteitstekort verwacht van 1 fle. Bestaande uit 0.4 fe voor het opheffen van.
net kwantiatief ekort en 0.6 fle voor het ophetfen van de kwaliaieftekort

Het kwanttatief tekort s een logisch gevolg van de toename van actiiteiten bijde
vergunningverlening.
I hetjaarverstag 2014 is reeds
sterk is afgenomen.
de

inhuur

van

aangegeven dat de personele bezeting bi Toezicht en Handhaving

Feitelik betrof het om een afname van 1,5

fe en inevering van € 17.500,00 voor

toezicht

Het kwaltatief tekort i reeds onderkend b de vaststeling van het Integraal Omgevingsbeleidsplan
VTH n u 2017. Eris sprake van een achterstand op actuele kennis op gebied van 0.3. monumenten
n

miieu

Ioten £

istekorl

met0.4

ien

Hierdoor kan het vastgestelde programma grotendeels worden uitgevoerd.

Het Uitvoeringsprogramma

1s echter gebaseerd op medewerkers die voldoen aan de kwaliteiseisen zoals vastgelegd in de
K

ia. Aangezien dt echter niet opgaat voor Toezicht

en Handhaving is het waarschijlijk

dt het programma niet geheel kan worden uitgevoerd dan wel dat de kwaliteit van de uivoering niet
vokdoet

Uivoerngsprogramma VIH 2018

De benodigde middelen voor de extra capaciteit van 04 f zal worden geput uit het budget voor
inhuur ziek/piek/expertise.

Bijlage 1 Vergunningen programma 2018 en beschikbare capaciteit 2018
plannng 2018

VERGUNNINGEN

(gebaseerop

extapoaie van e antaten medo 2017)

antal lanning | uren/aanwraag|
14 ALGEMENE

_ Totaal uren

WERKZAAMHEDEN

| adminstateve werkzaamheden
12 vooriehting en Informatie voorziening

7113

08

04

970
E
E}

EJ
EJ

2

1840
380
780

72

4

288

2

2

a

LĲ

70

5

0Ĳ

40

18

600

42

1

872

13 Actwitet(ver)bouwen
1 Vristaande bigebouwen b een woontuncte

7 Aan- i

en verbouwen bij een woon- en

bedrijstuncte.
3. Nieuwbouw Ef verbouw woongebouw

7 Nieuwbouw grondgebonden woningen / aan-, Ui en

verbouwingen bij woonfuncte met verhoogd isico

bedijfsgebouwen
3

Nieuwbouw

en verbouw

ndustre

en

6 Neuwoow
o vrbouw putertegankeike

m
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5

0
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7
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EĲ

3

Ĳ
EJ

E
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van
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vergunning art 22 Wabo

zienswize

beroepsprocedure
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belendszaken

‘Onderzoek bestuurike boete
ondersteuning inveniariserende controle
ondersteuning emacontrole
onvoorziene bestuursopdrachten
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evenementenmeldingen
everementenvergunningen
Verkeerszaken

Kinderopvang
speelautomaten
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Verkeersregeaars
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-

Adminitratef

medewerker

Klantadviseur I!
Klantadviseur I!

13.483
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Bijlage 2 Toezicht en Handhaving programma 2018 en beschikbare capacieit 2018
planning 2018

TOEZICHTEN

HANDHAVING

__

| Ggeszena e

v e ete wee 217

aantal planning | uren/vergunning | totaal uren

_ Algemeen ondersteunende werkzaamheden

1. adineraleve werzaanheden
conetng
Intere aa

EN
00100

2 applcateteheer

20

Voorlichting en informatie voorziening

Zaaktype opleveringscontrole
Aatviet

bouwen

1 Vrtaande bigebo.wen B een ocrtunzie

n

vm e

3. Nieuwbouw en verbouw woongebouw

n

27205

5

E

=Ĳ:mwtnvemuw publiektoegankelijke
17Bouwwerken geen gebouw zijnde
aa
e

R

sopen
andvelg geDnK

vatoerde vorgenning echvil
veteende meling

enel
w

R

|
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402

7236
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2

10
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olereririe ii
randreig gebruk

&

v
E

z

D

6

4

E

E

o[

78

D

4

2

Zaaktype periodieke controle
Moeu (7a Utbesteding veconro)

Zaaktype inventariserende controle

5
106
m

s
n

Zaaktype melding besluit bodemkwaliteit
verzoek om handhaving

spoedeisende bestuursdwang

bestuursdwang
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Bijlage3

_

Overzicht doelstelingen 2018

De specieke doelstelingen op het gebied van de Wabo voor 2018 zijn:
1

2

Jaarlks krigen alle Squit XO gebruikers een interne bijscholing

Ervindt monitoring plaats van de aantallen en soorten vergunningen, meldingen, controes, etc
en bijbehorende actwieten;
Procesbeschrivingen,

stroomschema's en werkinstructies voor de Wabo zaaktypen worden

vastgesteld

Ondersteuning bij et opstellen van een intern kwalteitsborgingssysteer
Onderzoek samenwerking op het gebied van VTH met Iijn 50° gemeenten,
Een nieuwe Dorpsbouwmeester wordt benoemd die per 1 januari 2019 in unctie treedt.
Vergunningen, meldingen en informatieverzoeken worden in de loop van 2018 digtaal erstrekt
n ter nzage gelegd
8

De afhandeltermijn van reguiere vergunningen is lager dan 40 dagen.

9

< 19% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend,

10

95% van de eenvoudige informateverzoeken wordt afgehandeld binnen 3 werkdagen;

n

50% van de ingewikkelde informatieverzoeken wordt afgehandeid binnen 14 werkdagen.

12

Uitvoering rubriek meest gestelde vragen op de gemeentelijke webstte:

13

De doorlooptijd van de principeverzoeken bedraagt < 90 dagen,

14

Onderzoek of de doorlooptijd bij de Monumentencommissie korter kan;

1

Implementatie digitaal toezicht

16

Bij controles wordt het naleefgedrag geregistreerd n de vorm van de soort en

ntal

overtredingen
7.

Onderzoek naar de toepassing van het instrument ‘bestuurlke boete'

18

Er worden 128 integrale controles miieu uitgevoerd,

1

Er worden 102 integrale controles brandveiig gebruik uitgevoerd

2

Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd:

2

Het irichtingenbestand wordt geactualiseerd middels onderzoek naar het KVK-bestand voor de
ermen Margraten en Sint Geertruid

2

Alle klacht/melding en handhavingsverzoeken worden in behandeling genomen;

23

Binnen 1 werkdag wordt een eerste contact opgenomen met de meider,

24

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

2

De aangepaste Welstandsnota wordt vastgestel

De speciieke doest

lngen op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten voor 2018 zijn

2

Evaluatie van de Evenementassistent

2

Evenementen waarbij geschoten wordt met kruit(kamerschieten) rigen

speciale aandacht om

t gebruik van kruit veilig te laten gebeuren;
&
n

ten met isicovolle

constructes en/of

herhaalde klachten

slecht naleefgedrag,

Stookontheffingen worden binnen $ werkdagen afgehandeld
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gecontroleerd bij

30.

Erworden protocolen opge:
verkeersbesiuiten

Uvoetngsprogamma VIK 2018

d voor de behandelingen van de verschilende soorten

