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1. Managementsamenvatting 

Jaarijks wordt een Uitvoeringsprogramma VTH door het colege vastgesteld dat synchroon loopt met 

de planning- en controicycius. Vandaar dat hetrapport n jui aan het college wordt aangeboden. Het 

aarverslag 2018 zalin maart 2019 worden aangeboden. Hierin staan naast een evaluati van het 

beleid en het uivoeringsprogramma 2018 ook aanbevelingen tot aanpassing het voorliggende 

Uivoeringsprogramma 2019. Een en anderis wettelik verpicht en i tevens vastgelegd in het 

Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 

Om een voledig beeid t krijgen van de actitten binnen het taakveld VTH zijn in het 

Uitvoeringsprogramma ook de zaaktypen op het gebied van APV en Bizondere Wetien opgenomen. 

De reguiere taken van het taakveld VTH zijnin het Uivoeringsprogramma 2019 weergegeven per 

zaaktype. In het Uitvoeringsprogramma wordt gewerkt met indicatoren, de zogenaamde input- 

prestatie naleef- en Ieefomgevingsdoelstelingen. Hierdoor s het voor iedereen, zowel intem als 

extern, eenvoudiger en duidelijker wat de na te streven doelen zijn 

Hieronder worden de meest n het 00g springende doeistelingen op het gebied van de Wabo voor 

2019 omschreven 

In 2017 heeft een herstructurering plaatsgevonden en is de Afdeling Fysieke leefomgeving ontstaan. 

Een van de doelsteling s om de teams van VTH en RO samen e smelten om zodoende de klanten 

effiiënter en snellerte kunnen bedienen. Hiervoor i in 2018 een Strategisch ontwikkelingsplan 

opgesteid dat in 2019 zal worden geïmplementeerd. Het lopende verbetertrajct (“Submarine") kan 

dan worden afgesloten. Door de implementatiedie naast de reguliere werkzaamheden moet worden 

uilgevoerd, ontstaat een overdruk voor het taakveld VTH. Hiermee i rekening gehouden n het 

Strategisch onwikelingsplan. 

O het gebied van de Vergunningverlening heeft ich het aantal aanvragen om vergunning 

gestabiiseerd naar het niveau van 2016. Echter steeds vakeris er sprake van vergunningaanvragen 

die een grote impact hebben op de omgeving. Het aspect burgerpartiipatie speelt steeds een grotere 

tolen steeds meer vergunningen kunnen niet zonder colegebesluit worden behandeld als gevolg van 

beleidsafwikingen. Deze zaken kosten meer tijd dan de reguliere kengetalien aangeven. Daamaast 

nadert de inwerkingtreding van de Omgevingswet n 2021 metrasse schreden. Dit bekent dat ook op 

it gebied meer capaciteit nodig ' om e komen tot een goede implementatie hiervan. Hierbij zalhet 

vergunningsverleningsproces worden aangepast richting klantreismethodiek 

Het voortraject van het vergunningproces zal eenvoudiger worden gemaakt door het aantal producten 

te verminderen, hierdoor wordt het voor de klant duideliker hoe hij een vooroveriegirajec! kan starten. 

Om te voorkomen dat vragen, meldingen en handnavingsverzoeken niet direct t de goede 

behandelaar komen, zal met DIV en ICT het ndieningstraject worden geoptimaliseerd. 
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‚Op het gebied van Toezicht en Handhaving gaat het digtaal toezicht het twaede jaarin. Het igtaal 

toezichtproces zal worden geoptimaliseerd en de miieudossiers zulen gedeeltelik gedigtaliseerd 

worden. Hetinrichtingenbestand wordt geactualiseerd door een KyK onderzoek en het 

edriventerrein Aan de Fremme wordt gedeettlijk geïnventariseerd door het flexteam. Verder wordt 

het raject van de bestuurijke boete verder uigewerkt 

Opmerkelik is de toename van het aantal meldingen en verzoeken om handhaving. Daarmaast krijgen 

de aspecten ilegale bewoning en de brandveiligheid van campings extra prioitei.In het kader van de 

aankomende nieuwe wetgeving op het gebied van de kwaliteisborging in de bouw en de 

(Omgevingswet s extra bijscholing noodzakelik. Om deze veranderingen te kumnen uitvoeren is extra 

capaciteit noodzakelijk. 

  

I 2019 wordt een intern kwalieitsborgingssysteem voor VTH ingevoerd. Het invoeren van een 

kwaliteitsborgingssysteem betekent n de prakijk dat gewerkt wordt conform vastgesteide processen. 

Daarnaast wordt middels het systeem de ervaring. kennis en kunde van de medewerker op peit 

gehouden. Voor de burger ontstaat hierdoor een transparante en eenduidige aanpak van zijn vagen. 

Op het gebied van de APV en overige bijzondere wetten vindt n 2019 een adminitratieve controle 

plaats van de Drank- en Horecavergunningen, zodat een actueel bestand aanwezigis 

Het Reciamebeleid wordt geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd 

  

Het programma 2019 en de beschik? teiten middelen zin nietin n 

Bij de uitvoering van het vastgestelde beleid, gebaseerd op de prognose van het aantal zaken de in 

2018 zijn behandeld, ontstaat er een capacititstekort op het gebied van de Vergunningverlening (0,9 

fte). Door de implementatie van het Strategisch ontwikkelingsplan Fysieke leefomgeving wordt it 

ekortfitelik opgeheven. Echter om de extra belasting door de Impiementatie, de nieuwe marier van. 

werken en extra aandacht voor een snelle afhandeling van aanvragen te kunnen compenseren is een 

tidelike capaciteit noodzakelik van 0,5fte. De Directie heeft bes!oten dit n te vlen voor 2019 en 

2020 

Het capaciteistekort voor 2019 bi Toezicht en handhaving is begroot o9 0.7 e kwantiatief en 0,3 fte 

kwaliatief. Dt aatste i al onderkend n 2017 en 2018. In 2018 heeft de Directie besloten om net 

toenmalige kwantfatief tekort van 0.4 le n e vullen en geen investering inzake de kwafteit te doen. 

Rekening houdend met de wettljke ontwikkelingen (Wet private kwalei n de bouw en de 

Omgevingswet) heeft de Directie besioten om voor 2019 en 2020 tjdelik 1 fletoe te voegen aan het 

taakveid Toezicht en Handhaving zodat kwanttatief als kwaliatief invuling gegeven 
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Voor uligt het Uivoeringsprogramma 2019 van de taken en actwiteiten op het gebied van 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). 

Dit programma geeft een overzicht van de voorgenomen activtiten 

van VTH met betrekking ot: 

1 de WABO-actiiteiten (bouwen, slopen, strijdig gebruik, 

uitvoeren van een werk, miieu, monumenten, brandvelig 

gebruik), 

2 en APV en Bijzondere Wetten 

| De activteiten worden zaakgericht afgehandeld via de zaaks ystemen 

Squit XO (Wabo) en/of Decos Join (APV en overige Wetten)   
I t kaer van d elseys zoals opgenomen i e graalOmgeingsbelgstan I 

wato 20172021 vn 8 2017 G aris oon Uoerigsoogrammae worden opgeseid en 

| i n n e cooge worden aangeboden D Uioergsprogam ii hekacr v de 

lening: n conrlye, o instument om d dosislingen voor e komende aa aa teen 

j worden evane d benodgdcapacen n nancil een aangegeven. Het Progamene 

vorm daa i de ivoring van de z i e bendejar 

Bitlngvan h Utvoerigeprogramma 2019 an paaevinden aan de and van e aanbeveiogen 

t ot averslg 2018 n sselds boslten van et cotege 

Gocurande t opande jrzal i aupusue oo usenbaens worden opgemaktover de voortgang 

van d doksoigen 

  

Op 14 apri 2016 is de wet Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in 

werking getreden (Stb. 2016/139). Deze wijziging van de Wabo heeft onder andere tot doe! het 

verbeteren van de kwaliteit van de uivoering van de VTH-taken Een en anderis verwerkt n het 

Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021 

Ten aanzien van de actvteiten op het gebied van de Wabo is de verplichting ot het opstelien van een 

aarprogramma vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 1 jul 2017. 

In het genoemde Integraal Omgevingsbeleidsplan zijn de doelstelingen en beleidsuitgangspunten 

geformuleerd. Deze moeten er toe leiden dat de gemeente Eijsden-Margraten op basis van. 

(bestuurik) vastgesteide proritesten, planmatig en programmatisch, meetbaar en volgens vaste 

uitgangspunten en jurdische randvoorwaarden haar VTH-taken uitvoert.Hierbij taat de missie van 

VTH van de gemeente Eisden-Margraten centraal "het Ieveren van een bijdrage aan de kwaliteit 

van het leefmilieu c.q- de leefomgeving” 

Het belei i in principe voor vierjaar vastgesteid maar kan worden bigestei bij onder andere nieuwe 

inzichten, wiziging in prioritering of wetswijzigingen 
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Het Uitvoeringsprogramma dient ingevoige artikel 7.3 Bor door het college van B&W te worden 

vastgesteld en ter kennisname aan de Raad te worden voorgelegd. Volgens de planning vindt dît 

plaats in november (eventueel samen met de begroting). In he kader van het Interbestuurlik Toezicht 

dient het vastgestelde Uivoerngsprogramma tevens ter kennisname te worden voorgelegd aan de 

Provincie Limburg 

Prioritering - isicoanalyse 

Als bevoegd gezag i het zonderinzet van voldoende capacitit niet mogelik alle taken op gebied van 

VTH volledig en kwaltatief goed uit e voeren. Hierbij worden echter bewuste Iokale keuzes gemaakt 

‚en wordt gewerkt met een priortering waarbij sommige taken niet worden uitgevoerd. Het is mmers 

ook de taak van de initatiefnemer zjn verantwoording hierin te nemen. Derhalve stlt de gemeente 

priorieiten die gebaseerd zin op een fisicoanalyse 

Voor de VTH-taken i dî utgewerkt n het voornoemde Integraal Omgevingsbeleidspian 

Jaarlks wordt bekeken of aan de hand van veranderingen die zich voordoen een nieuwe 

risicoanalyse noodzakelijk is met een nieuwe priortering. Di zal ot uitdrkking komen in het 

aarverslag van de uigevoerde actviteiten. 

 APV en overige Wetten 

Het jaarliks opstelen van een Uitvoeringsprogramma voor de taken op het gebied van APV en 

overige Wetten (0 a Drank- en horecawetgeving, Wet kinderopvang, Wet miieubeheer) val niet onder 

de wettelike verpliching. Echter om een compleet beeld te krjgen zijn ook deze actvititen van het 

Taakveid VTH in het Uitvoeringsprogramma opgenomen. 

  

Indicatoren 

In het programma worden verschilende soorten indicatoren gedefinieerd die de basis vormen voor de 

verantwoording. Deze indicatoren worden gemonitord via de zaaksysteem Squit XO en Decos Join en 

Indien nodig via Excel regitraties. Te onderscheiden zijn: 

* Inputdoeistelingen: deze doestelingen hebben betrekking op de inzet van de organisatie 

uigedrukt in wren; 

* Prestatiedoelstelingen: deze doelstlingen hebben betrekking op de t Ieveren prestaties van 

de organisatie, uitgedrukt in aantalien: 

« Naleefdoelstelingen: deze doelstelingen hebben betrekking op het naleven van afspraken, 

zowel ntern als extern, uitgedruktin percentages 

* Leefomgevingsdoelstelingen: deze doelstelingen hebben betrekking op de gewenste kwalteit 

van de fysiek woon- en leefomgeving, 

De doelstelingen zijn afgestemd op de ervaringen van de afgelopen jaren 
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A3-planning 

De doelstelingen ui het uitvoeringsprogramma worden vertaald naar de A3 planning van het taakveid 

VTH. Per doelsteling worden één of meerdere verantwoordeliken aangegeven. In het 

Utvoeringsprogramma 2019 wordt al ij verschilende paragraven de taakverantwoordelike 

aangegeven. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma, het 

Jaarverslag en eventuele bjsteling van het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH tij de 

Beleidsadviseur 

Taakveld VTH 

Het Taakveld VTH is ondergebracht in de Afdeling Fysieke Leefomgeving en wordt aangestuurd door 

‘6én Coördinator (1 fe). In 2018 s een Strategisch ontwikkelingsplan (SOP) opgesteid voor de 

Afdeling Fysieke leefomgeving. Een onderdeel van het SOP is de samensmeling van de teams van 

VTH en RO met als doel zodoende de pracessen sneller en effiënte t laten verlopen. Hierdoor 

wordt ook de personele samensteling van het taakveld gewijigd. Geïet op het feit dat het SOP nog 

nie s geïmpiementeerd bi de tolstandkoming van dft Uivoeringsprogramma i bi de berekening van 

de beschikbare capaciteit uigegaan van de (reguliere) bezeting i juri 2018. 

Aan het onderdeel Vergunningen werken momenteel 6 fle en aan het onderdeel Toezicht en 

Handhaving werken 2.5 fte. De werkzaamheden worden ondersteund door twee administrat 

medewerker (1.4 fe), tee aplcatiebeheerders (0.2fte), wee jurdische medewerkers (2 fle) en één 

beleidsadviseur (1 fe) 

Het totaal aantal e op het taakveld VTH bedraagt 14,1 le. 

  

Inhoud 

In Hoofdstuk 1 is een managementsamenvatting opgenomen, 

Hoofdstuk 2 bestaat uit de inleiding. 

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 Bijzondere Wetten aan bod 

In Hoofdstuk $ worden de benodigde en beschikbare capaciteiin mensuren en de fnanciële middelen 

naast elkaar gezet 
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3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

2   

. Algemeen 

3.1.1. Zaakgericht werken 

Alle Wabo zaaktypen worden ingevoerd n het geautomatsseerde zaaksysteem Squit XO. Dit systeem 

s tevens een procesbewakingssysteem waarin alle processtappen worden geregistreerd. Hieri is 

tevens de legestarievenlijt verwerkt 

Squit XO is gekoppeld aan Decos-Join. n Decos-Join worden de documenten, diein Squit XO worden 

‚gegenereerd, opgestagen. Decos Join functioneert tevens als archiefsysteem. 

Met de digitlisering van het Wabo-vergunningenproces in 2016 en de hieronder vermelde land 

  

ke 
   

veranderingen zal ook het Squit XO proces aan veranderingen onderhevi zijn. D betekent dat een 

regelmatige bijscholing in het systeem noodzakelik bift. 

Voor 2018 i besloten om het aantal personen dat met appliatiebeheer bezig s ui{e breiden zodat 

de kwetsbaarheid op dt gebied geminimaliseerd wordt. 

1. Doelstelling: _ Erwordt jaarliks een (bischolingsprogramma Squit XO opgesteid 

Nieuwe gebruikers krijgen een interne gebruikerscursus en ad hoc ondersteuning. Voor de techrische 

ondersteuning zjn de applicaiebeheerders verantwoordelik 

  

3.1.2. Optimalisering systemen 

De koppeling tussen de systemen zorgt nog steeds voor problemen in de uitvoering. In 2017 bij de 

start van de digialisering van de werkprocessen bi de vergunningverlening en in 2018 bij de start van 

het digtale toezicht zin er grote vertragingen ontstaan j de invoering daor een het slecht 

functoneren van de koppelingen. Dit vergt geduid voor de medewerkers maar ook vee ijd bijhet 

applicaiebeheer en de ICT-medewerkers. De outsourcing van de ICT taken spee netin het voordeel 

van deze problematiek. 

W de digtalisering geheel slagen zal er sprake moeten zijn van een lekkeloze koppeling de ook in 

stand blft als er updates plaatsvinden. Gelet op de inspanningen die n 2018 op dit gebied zijn 

‘gedaan wordt voor 2019 uitgegaan van een optimaal en snewerkend systeem 

De verantwoordelikheden 0p dit gebied liggen bij de Coördinator en applicatiebeheerders 

Daarnaast wordt hetraject voortgezet van de digiale dienstverlening. In 2018 is, na Implementate 

van het interne digiale VTH proces, gestart met het digtaal verstrekken van de vergunningen na: 

aanvragers conform digitaal ngediend — digtaal verleend. 

Verder word n 2019 het traject voorlgezet om ook het proces dat plaatsvindt zichtbaar te maken voor 

de   

de Kant via een persoonlijke internet pagina of ia een landeljke voorziening. In 2018 is hiervoor 
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onderleiding van de projectgroep Dienstverlening. de inventarisatie gestart. VTH zal hierbij betrokken 

worden. 

  

3.1.3. Monitoring 

Om te bepalen of de doeistelingen worden gehaald is het noodzakelik dat alle actvieiten die worden 

uitgevoerd kunnen worden gemonitord. Dit s ook een van de onderdelen om de interne kwaliteit e 

kunnen borgen. 

Veel van deze zaken worden gemontord via Squit KO. Daar waar dit ontoereikend , zal extra 

moritoring moeten plaatsvinden via eigen Excel-rogistraties. Alle medewerkers zjn verantwoordelijk 

voor een uiste registraie binnen daarvoor van toepassing zjnde systemen. Ditgeldt ook voor het 

opschonen en afhandelen van zaken die gearchiveerd kunnen worden. 

2 Doelstelling _ Ervindt montoring plaats van de aantallen en soorten vergunningen. 

meldingen, controles, te. en bijbehorende actwititen. 

Om te bewaken of de doelstelingen worden gehaald zal n augustus van het Iopende jaar een 

tussenbalans worden opgesteld waarbi per doelsteling de status wordt aangegeven. 

  

3.1.4. Wet private Kwaliteitsborging in de bouw (Wpkb) 

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

(Wb). Het wetsvoorstel voorzag een gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe regels vanaf 2017. 

Op 4 juli 2017 is de behandeling door de Eerste Kamer uigesteld. De Wet s ‘on hold' gastelin de 

Eerste Kamer waar de wet een onvoldoende kreeg’. Zowel vanuit betrokken partien als vanuit de 

Tweede Kamer wordt al een aantal maanden gevraagd om meer duidelijkheid. Op 29 uni 2018 heeft 

de Minister een brief aan de eerste Kamer gestuurd over de gesteide vragen. Er zjn met de betrokken 

partjen nieuwe afspraken gemaakt over de invoering en uiwerking van het nieuwe stesel. Een van 

de afspraken is de invoering van het stelselte koppelen aan de invoeringsdatum van de 

Omgevingswet (2021), 

Kern van het wetsvoorstelis dat 

e Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij an toets Bouwbesluit 2012 

‚eDe bij de bouw betrokken partien zin verantwoordelik voor de bouwkaliit en niet de 

gemeente 

De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor 

kwalteitsbewaking 

=De toetsing aan het Bouwbesiuit 2012 van nieuwbouw en verbouw bj de vergunningverlening 

door de gemeente vervalt e komt b d private kwaliteitsborger te iggen. 

=Private partien ontwixkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers. 

zich houden aan de bouwtechnische eisen ui het Bouwbesluit 2012 

Een onafhankelike pubieke toelaingsorganisatie oordee of een voorgesteide methode voor 

kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen. 
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‚gkikend naar de achterliggende doeisteing van de Wet kwaiteitsborging voor het bouwen gaat 

het r om dat de fouten b de bouw drastisch worden teruggedrongen en dat gewerkt wordt conform 

opgesteide contracten, taken voor de uitvoerende bouwer. Dat doet het huidige voorstel van het 

ministerie onvoldoende, zo heeft de Tweede Kamer moeten concluderen. Het doel van de wetis de 

‘bouwconsument te beschermen. De bouwers moeen niet onder hun aansprakeijkheid uit kunnen 

komen als de bouw niet conform contract of regelgeving is. De nieuwe Minister heeft een uitdaging 

Indien de amendementen en motie worden gevolgd zal een aanpassing van de beoogde Wet 

noodzakelijk z 

In de brief van 29 juni 2018 is aangegeven dat met de VNG nader afspraken worden gemaakt over de 

‘bevoegdheidsverdeling ussen en het bevoegd gezag en de kwalteitsborgers. Onderdeelhiervan zijn 

n ieder geval 

* _ Helderheid over de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteisborgers 

waarbij het bevoegd gezag haar bestaande andhavende bevoegdheden behoudt 

* _ Hetopstelien van een informatieprotocol over de wijze waarop de onderinge 

informatievoorziening tussen gemeenten e kwaititsborgers het beste kan worden 

vormgegeven 

* _ Hetnemen van voldoende tijd voor een zorgvuldige invoering en impiementatie van de 

stelselwijziging. De invoeringstermijn die gekoppeid zal worden aan de invoeringscatum van 

de Omgevingswet, geeft d en ruimte voor het oefenen met de nieuwe praktijk,het 

voorbereiden van professionals op hun nieuwe rol en het nrichten van de gemeentelijke 

organisatie op haar nieuwe taken. Ook bied! deze invoeringstermmijn voldoende d voor het 

irichten van de organisatie voor het toelaten van instrumenten van kwaliteisborging, het 

werven en opleiden van voidoende kwaiteitsborgers om al het werk te kunnen doen 

+ __ Opstellen van eon apart implementatieplan voor gemeenten, zodat gemeenten in de aanloop 

ar nwerkingtreding van het nieuwe stelsel zo goed mogelj zullen worden begeleid. Dit 

mplementatepan zal samen met de VNG worden vormgegeven en uitgevoerd. Gemeenten 

zuilen proactief worden voorgelicht en ondersteund 

* Ten aanzien van de met de invoering van het voorziene stelse! gepaard gaande ICT-aspecten 

voor gemeenten zal het R een impactanalyse fnancieren om deze gevoigen helder n kaart 

te brengen. Indien uit de impactanalyse naar de ICT onverhoopt knelgunten naar voren zuilen 

komen, zulen deze in ondering overleg worden opgelost 

De ontwikkelingen op dt gebeid zullen nauw worden gevolgd door de Beleidsadviseur. 

  

  

  

3.1.5. Wet verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 

In 2016 is de Wet verbetering VTH n werking getreden. Hierdoor l in beeid moeten worden 

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

waarborgen 

Oorspronkelijk was het voorste! om de zogenaamde Kwaiteitscrieria 2.1 verpicht e stellen. Maar het 

Rijk heeft besloten dat gemeenten en provincies zefkunnen aangeven hoe ze de kwaliteit van de 

uivoering wilen waarborgen, waarbj gewerkt wordt volgens de mogelikheden van comply or 

explain" (onderschrijf of g ui). De waarborging van de kwalteit van de taken op het gebied van VTH 

is vastgeleg n het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021, vastgesteid op18 jul 

2077. 
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In 2019 wordt gewerkt conform het Integraal Omgevingsbeleidsplan en wordt de daarmee 

samenhangende Wet verbetering kwaiiteit VTH uitgevoerd. Hieronder zullen een aantal onderdelen 

van di proces nader worden behandeid gezien de omvang van de u te voeren taken. 

  

3.1.5.4 Werkprocessen 

Zoals opgenomen in de implementaiewijzer van het Integraal Omgevingsbeleidsplan dienen de 

processen en werkwizen te worden vastgelegd. Diis noodzakelijk om een transparant beeld 1e 

bieden voor de burgers: het zichtbaar maken hoe de verschilende taken op welke wijze worden 

uigevoerd 

Daarnaast ontstaat zodoende een hancleiding voor de medewerkers met de werkuizen per zaaktype 

‘metals doef dat de processen door p dezelfde wijze worden uigevoerd en het gebruik van 

SquitXO uniform piaatsvindt Hierbiis het ook belangri dat de verschilende discipine de uite 

plaats krigen in deze processen. Dit geldt vooral voor de plaats van uridische kennis de vaak e laat 

wordt ingeschakeld. 

De werkprocessen zullenin het kader van de kwalteitsborging constante aandacht moeten krjgen. In 

2018 is de aandacht naar met name de processen van Toezicht & Handhaving gegaan. In 2019 krigt 

iteen vervolg en zullen de zaaktypen op het gebied van Vergunning nadere aandacht krijgen. Dit 

mede gelet op de samenvoeging van Vergunningen en RO n 2019. Tevens zal hierbj worden 

  

  

gekeken naar de Omgevingswet. n t kader zuilen de vergunningsprocessen worden aangepast naar 

de klantreismethodiek. Hierbij vindt een actieve benadering vanui de Klantadviseurs plaats riching de 

klant. Bijhet aanpassen van het proces zullen ook klanten actief worden betrokken. De opsteling van 

de processen zal onder begeleiding van de Beleidsadviseur en een in 2018 aangewezen medewerker 

per proces worden uitgevoerd. 

    

3. Doelstelling _ Procesbeschrijvingen, stroomschema's en werkinstructies voor de 

\Wabo zaaktypen op gebied van vergunningen worden vastgesteld 

  

3.1.5.b Borging van de kwaliteit 

Het vastleggen van processen en dergeljke staat iet op zich. Er dient ook sprake te zjn van het 

bijnouden van wizigingen en het bewaken van de uivoering. Hiertoe dient een intern 

kwaliteitsborgingssysteem te worden opgezet. Dit actiepunt n 2018 voorgelegd aan de Directie, die op 

23 apri 2018 hiermee heeft ingestemd. Het Hoofd Fysieke Leefomgeving s aangewezen als de 

Directievertegenwoordiger in di proces 

Daamnaast vormen in het kader van het kwaliteitsborgingssysteem de actualteit van het 

omgevingsbeleidsplan (wordt nu al meegenomen in het aarverslag VTH) en de ervaring, kennis en 

kunde van de medewerker, belangrike aspecten. Het invoeren van een kwalieitsborgingssyst 

betekent n de praktijk dat gewerkt wordt conform vastgestelde processen. Hierop zulen audits 
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worden uitgevoerd en hierover vindt rapporlage naar het Afdelingshoofd plaats. De auditresultaten 

kunnen worden gebruiktin de Hrm-cyclus. 

Een kwaliitsborgingssysteem voor VTH kan de basis zjn voor het invoeren van een dergelik 

systeem gemeentebred. 

Het kwaliitsborgingssysteem brengt met zich mee dat er meer procesgericht gewerkt moet worden. 

De voordelen hiervan zijn 

e Toename effectiiteit en effiëntie 

* Hogere overdraagbaarheid 

* Betere beheersbaarheid 

* Groterlerend vermogen 

In 2018 s een Plan van Aanpak opgesteld voor de invoering van het kwaliteisborgingssysteem datin 

2019 zal worden geïmplementeerd. De verantwoordelijkheid en sturing i dî proces zal plaatsvinden 

‘door de Beleidscoördinator. 

  

4 Doelstelling: _ Opstelien en implementatie van een intern k gingssysteem 

  

3.1.5:c Traject analyse en verbetering werkprocessen 

In 2016 s een traject opgestar n het kader van de procesanalyse en verbeterrichting van het 

(Wabo)vergunningenproces en het toezicht en handhavingsproces, onder begeleiding van 

’. De sfuatie in 2016 en een twintigtal verbetermogelijkheden zin in beeld gebracht 

  

“ Submarin 

In onderstaand fguurzijn de actepunten weergegeven waarbij zij zijn gerangschikt op basis van de 

moeilikheidsgraad van implementatie (horizontaal) en impact op het verbeteringsproces (verticaal} 

  

Hoog 
  

\mpact o verbetering proces 
  
  

Moelijk oh van mplemenGte ° 

In de afgelopen periode zijn een aantal van de actiepunten gehee! of gedeeftelijk uitgevoerd (gereed 

2.7,8,9, 10, 12, 13, 19, gedeefteik gereed 1,3,5,6, 11, 15). Aan een gedeelte van de actiepunten 

moet nog invulling worden gegeven. Gezien de wiziging van de afdelingsstructuur door het 
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samensmelten van team VTH en team RO, dienen de nog aan te pakken actiepunten anders worden 

benaderd. Door deze wiziging zijn ook een aantal actepunten gedateerd en zal het 

verbeteringsproces ffteljk geactualiseerd moeten worden. Deze nieuwe benadering en actualsatie 

van de actiepunten zijn verwerktin het Strategisch ontwikkelingsplan (SOP) van de Afdeling Fysieke 

eefomgeving dat n 2018 is opgesteid. Speciale aandacht wordt geschonken aan de posiionering van 

de administratie VTH en de klantreismethodiek waarbij de klant centraal wordt gesteid.. Het raject 

“submarine" kan hierdoor worden afgesloten. In 2019 krijg dt haar vervolg door de mplementatie van 

het vastgestelde SOP. 

De verantwoordelixheid van het SOP igt b het Afdelingshoofd. 

  

3.1.6. Samenwerking Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg 

Sinds juli 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) in werking. Tot 2017 heeft de 

RUDZL gewerkt met een inputbegroing waarbij het werkprogramma voor de gemeonte Eijsder 

Margraten 1299 uren bedroeg (begroot op € 96.000,00). 

  

Met ingang van 2017 is gestart met een outputbegroing. Er wordt gewerkt met basisbedragen voor de 

inrichtingen die valien onder de basistaken en met uurtarieven. Nadere spediicering van de 

denstverlening vindt jaariks plaats, waarbiin detai wordt uigewerkt wat de verwachting s aan te 

verienen diensten aan de gemeente. Dt wordt vastgelegd in het werkprogramma dat zal worden 

vastgesteld door het college. Dit gebeurt op het eïnd van 2018-begin 2019. 

Het werkprogramma 2018 is gebaseerd op de laaste wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht van 

1 juli 2017. Begin 2018 vielen 66 inrichtingen onder de basistaken en was het werkprogramma 

begroot op € 100.245,00. 

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de RUD bij de voering van de asbesttaken. De 

uitkomst zal worden meegenomen n het werkprogramma 2019 van de RUD. 

Bijhet opstellen van het uivoeringsprogramma VTH 2019 s niet bekend wat de omvang van het 

werkprogramma 2019 s. Eris dus ook niet duideli ofer voldoende geld n de begrotingis 

opgenomen om uivoering te geven aan de taken van de RUD in 2019. Een en ander zal b de eerste 

tussenrapportage van 2019 moeten worden meegenomen. 

De opdrachten aan de RUDZL. buiten de uit e voeren controles, worden doorgegeven middels een 

opdrachtenformuiier. Zodoende is duidelijk welke opdrachten, wanneer naar de RUDZL zijn gegaan, 

wanneer een antwoord wordt gegeven, e.d.In 2018 is onderzoek uitgevoerd hoe dit mogelik 

eenvoudiger kan worden uitgevoerd. Een en anderÍs vastgelegd in de processen. 

Jaarliks wordt een conceptbegroting en meerjarenbegroting voorgelegd in april De Raad kan voor 1 

uni van betreffend jaar een zenswize uitbrengen. Tevens wordt een jaarrekening ter kennisname 
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voorgelegd. De behandeling van deze cycius met het opstellen van de verschilende college- en 

raadsvoorstelen en het contact met de accounimanager met de RUD is een taak van de 

Beleidsadviseur. 

  

3.1.7. Samenwerking Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg treedt op als externe adviseur op het gebied van VTH. In het kader 

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

af op basis waarvan een aanvraag moet worden aangevuld en/of onder welke voorwaarden een 

vergunning kan worden verieend. In het kader van toezicht controeert de Veiligheidsregio 

gebruiksvergunningen/meidingen van de irichtngen. 

Per kwartaal vindt een overleg plaats over de voorlgang van de werkzaamheden en worden eventule 

knelpunten besproken. Eenmaal n de wee weken is er een vast afstemmingsmoment waarbij met 

een vaste medewerker van de Veligheidsregi de lopende zaken en te verwachten zaken met 

betrekking tot VTH worden besproken met de medewerkers. 

In het kader van de bezuinigingen heeft de Veiligheidsregio de taak gekregen om de regulere 

„werkzaamheden in te perken en de veiligheidsproblematiek anders e benaderen. Hiervoor worden in 

hetkader van het project * Samen op weg met het iicoprofil brandweer” diverse projecten opgestart 

  

3.1.8. Samenwerking in de regio 

De gemeenten Vaals, Gulpen:Witer en Eisden-Margraten hebben besloten nauw Ie gzan 

samenwerken onder de noemer n 50° Onder andere op het gebied van de Omgevingswet 

In het Uitvoeringsprogramma 2018 is opgenomen dt onderzocht dient te worden hoe eventueel kan 

worden samen gewerkt op het gebied van VTH om de kwetsbaarheidte minimali 

is niet alleen beperkt tt d n 50° gemeenten. In 2019 zal een eventueie samenwerking verder 

worden uigevoerd 

In het kader van het Integraal Omgevingsbeleidsplanis ook de Kiieke Massa (de benodigde 

capaciteit met vereiste opleding en voldoende wieguren) op het gebied van VTH onder de loep, 

genomen. Hieruit lijkt dat de gemeente op verschilende deskundigheidsgebieden erg kwetsbaaris 

 Mogelij kan door samenwerking de kwetsbaarheid worden opgeheven 

Bijhet opstelen van dt Uivoeringsprogramma zijn de resuitaten van dt onderzoek nog niet bekend. 

Uigangspunt is dat het onderzoek een posiiefresuitaat heeft. As verantwoordelike voor dt roces is 

ren. Dit onderzoek   

de Coördinator aangewezen. 

5 Doelstelling _ Uivoering samenwerking op het gebied van VTH. 
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3.1.9. Omgevingswet 

I 2014 s het wetsvoorstel Omgevingswet voorgelegd aan de Tweede kamer. Deze wet omvat de 

Tegels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. I apri 2016 is de 

Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. 

De Omgevingswet zorgt voor een minder complexe regelgeving door het samenvoegen van 26 wetten 

n 1 wet en het verlagen van het aantal ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur. 

Dit zorgt voor een kortere procedureduur bijhet aanvragen en wijzigen van omgevingsplannen 

Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschilen, wordt het gemakkeliker om vergunningen 

aan te vragen door middel van 1 (digitaal) Ioket en zin er minder onderzoekslasten voor bedriven. 

  

Deze wijziging betekent een enorme verandering voor de werkwijze binnen de gemeente en vergt dan 

ook een uitgebreide voorbereiding 

I oktober 2017 heeft de Minister aangegeven dat de datum van inwerkingtreding i verschoven naar 

1 januari2021. De einddatum van de transite blift staan op 2029. 

De Omgevngswetis een van de onderwerpen die samen met 'delin 50 gemeenten is opgepakt 

Medio 2018 is een plan van aanpak vastgesteid onder Ieiding van een gezamenljke projectgroep 

Omgevingswet. Uitgangspuntis dat het plan van aanpak in 2019 wordt uitgerold. Zo zuilen 

verschilende onderdelen zoals onder andere ICT, organisatie, partcipalie, visie en miieu worden 

opgepaktin 2019 . Per onderdeel worden verschilende projectgroepen samengesteid. VTH wordt 

hierbij btrokken. In eerste instantie op beleidsniveau (Beleidsadviseur) en Iaterin 2020 ook op. 

uitvoeringsniveau In de planning wordt derhalve capaciteit hiervoor gereserveerd. 

31.10. Dorpsbouwmeester 

Per 1 januari 2019 start een nieuwe Dorpsbouwmeester zijn werkzaamheden voor de toetsing aan de 

Welstandsnota. Het i uiteraard van belang dat de Dorpsbouwmeester op de hoogte i van de 

gemeentelike welstandsnota en de visies voor de verschilende gebieden. Daarnaast s het ook 

noodzakelik dat het college kennis maakt met de nieuwe Dorpsbouwmeester. Een en ander onder 

verantwoordelijkheid van de Coördinator 

6 Doelstelling: _ Introductie nieuwe dorpsbouwmeester met gemeentelijk beleid e bestuur. 

  

3.2. Vergunningen 

321 Algemeen 

De core business van Vergunningen bestaatuit 

- Het erlenen, weigeren, wijzigen of ntrekken van vergunningen: 

- _ Het afhandelen van meldingen: 
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- _ Het erlenen van ontheffingen; 

- _ Het behandelen en beantwoorden van principe-, welstand en informatieverzoeken. 

De actviteiten op het gebied van vergunningen zijn te verdelen over een aantal zaaktypen zoals deze 

zin opgenomen in Squit KO. De belangriste zaaktypen zij: 

- De omgevingsvergunning; 

- Hetinformatieverzoek 

- Hetprincipeverzoek; 

- Hetwelstandsverzoek: 

- De melding brandveiig gebruik 

- De melding Actvtetenbeslut 

Een overzicht van de aantalen te verwachten Wabo-zaken en hiermee samenhangende actvteten 

(op jaarbasis)is weergegeven i bijage 1 

De verwachtingen voor 2019 zijn gebaseerd op de resultaten uit het eerste kwartaal van 2018. Indien 

bi het opstellen van het jarverslag 2018 blkt dat deze verwachting dient te worden bijgesteld en dat 

mogelijk hiervoor extra investeringen noodzakelijk j zal dt jdens de eerste tussenrapportage van 

2019 worden meegenomen. 

  

In 2018 s een Strategisch ontwikkelingsplan (SOP) voor de Afdeling Fiysieke Ieefomgeving opgesteld 

waarin onder andere de samenvoeging tussen Vergunningen en RO is opgenomen. In 2019 zal het 

SOP worden geïmplementeerd. Hierdoor zal een andere structuur ontstaan waarbi een verdeling van 

de verschilende taken plaatsvindt op basis van de zwaarte/omvang van een ingekomen aanvraag, 

Speelt hierbij bijvoorbeeid het onderdeel ‘afwijking van het bestemmingsplan een grote rol dan zal 

ook de verantwoordelikheid verschuiven richting de RO-specilisten. De RO-specialsten zijn dus 

geen toetsers meer die buiten het hoofdproces staan, zoals voorheen, maar worden de trekkers van 

de hoofdzaak. Wachtijden op adviezen zoals in het verleden zijn hiermee geminimaliseerd 

Daarnaast zal de positie van de juridisch medewerker een nadrukkelikere rol gaan spelen in een 

vroeg stadium van het vergunningsproces om de kans op juridische problemen te minimaliseren. 

Deze veranderingen zijn uigevoerd om zorg te dragen dat de klanten beter en efficiënter worden 

geholpen en de kwalteit wordt gewaarborg 

322 Zaakype omgevingsvergunningen en 

vooroverleg omgevingsvergunning 

Het proces van de vergunningverening i sinds 2018 geheel gedegtaliseerd waarbj als laatste stap 

ook de vergunningen digiaal worden vereend richting de klant. Dtaalste zalin 2019 nog verder 

geoptimaiiseerd moeten worden (zie ook samenhang met 31.4.3. werkprocessen). 

De focus in het kader van de vergunningveriening igt o een snelle vergunningverlening met 

voldoende kwalteit. De veranwoordelikheid voor de termijnen Igt bi de vergunningverleners. 
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In 2018 s een opdracht verleend aan de Omgevingsdienst Nederland voor de uioering van de toets 

‘Bouwbesiluit en de toets van de constructieve gegevens. Door het inschakelen van deze dienstis ook 

bi ziekte envof afwezigheid gewaarborgd dat de werkzaamheden doorgang vinden. De kwetsbaarheid 

‚op dî gebied neemt hierdoor af, echter het verlenen van ’snalle vergunningen is hierdoor beperkter. 

Om dît te compenseren worden toetsingen bij eenvoudige bouwcategorieën zoveel mogelijk in huis 

‘door de vergumningverleners zelf uitgevoerd. Hiervoor i echter bijscholing noodzakelik 

Bijhet uitlven van de Wet private kwaliteitsborging zal deze samenwerking (bj een positieve 

evaluatie) mogelijk worden voorlgezetin 2019. De evaluatie zal plaatsvinden in het najaar van 2018 

  

  

Om zorg e dragen dat ontvankelike aanvragen worden ingediend, word ingezet op een goed 

vooroverleg. Hierbij wordt geadviseerd om digiale een “aanvraag vooroverleg omgevingsvergunring” 

n te dienen die tevens voorkomt dat andere producten zoals een “principeverzoek “of een 

“welstandsaanvraag’ noodzakelik zijn. Deze wirwar aan producten is voor de klant onoverzichtelike 

n het voordeel van een aanvraag vooroverleg Í da deze snel zonder extra veel werk is om !e 

zetten naar een (ontvankelike) definitieve aanvraag voor omgevingsvergunning. Voor de interne 

behandeling levert úit voordelen op en het werkpakket wordt overzichtelijker 

Door de “aanvraag vooroverleg’ goed e bespreken is het indienen van een ontvankeljke aanvraag 

veel gemakkeliker en kan de behandeltermijnen in de wetteike procedure zo kort mogelijk worden 

gehouden. 

7. Doelsteliing: _ De termijn waarbinnen een reguliere vergunning (zonder verlenging) wordt 

verieend is gemiddeld 40 dagen. 

8 Doelstelling: _ Het aantal zaaktypen voorafgaand aan een offciële aanvraag wordt beperkt 

  

Gelet op het proces van burgerparticipatie zulen aanvragen voor omgevingsvergunningen, die een 

grote impact hebben op de omgeving, in een vroeg stadium n het proces, nadere aandacht moeten 

krigen. Zoals hierboven aangegeven wordt gestimuleerd om een concept-aanvraag inte dienen. 

Hiermee kunnen we inspelen op de mogeljke gevolgen van de aanvraag en kunnen we het bestuur 

‚en de burgers hiervan vroegtijdig op de hoogte brengen. 

Deze manier van aanpak igt n de n met de gedachte achter de Omgevingswet.Burgerparlicipatie is 

‚een belangrijk aspect hiervan. Dit geldt ook voor de andere manier van werken voor een 

vergunningbehandelaar 

Echter deze nieuwe manier van werken betekent ook extra inzet van capacteit.Di s gebleken in de 

afgelopen jaren. Dit soort plannen dienen e worden voorgelegd aan het colege. aan commissies 

enlof de Raad en er i voorichtingsavonden voor de burgers noodzakeli. Dtheeft ot gevolg dat de 

proceduretermijnen langer worden en verlengingen noodzakelik zjn. Bikomend probleem is dat de 

‘behandeling van de overige aanvragen hierdoor ook in de knel kan komen. 
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Voor 2019 wordt verwacht dat circa 5 projecten met een dergelike grote impact voorkomen. In de 

urenbegroting voor 2019 zal dt apart worden opgenomen. 

  

DaaraastÍs een tendens waameembaar dat het aantal vergunningen dat als gevolg van beleids- 

en/of welstandsafwijkingen niet in mandaat kan worden afgehandeld, toeneemt. Hierdoor ontstaat een 

vertraging in het proces omdat het proces dan via het college verloopt, waardoor het vaak nodig is om 

de besiistermijn e verlengen. 

Echter voorkomen dient te worden dat termijnverlengingen ontstaan als gevoig van achterbijvende 

ineme advisering. De verantwoordelik behandelaar dient te zorgen dat hizij ijdig het advies Krjgt 

Het aantaltermijnveriengingen en de reden waarom di gebeurtzal worden gemonitord en worden 

besproken met de betreffende zaakverantwoordelke en n het bouwplanoverleg. Dit gebeurd door de 

Coördinator 

9 Doelstellin Het aantaltermijnveriengingen als gevolg van interne advisering is < .   

  

In navolging op beide voorgaande items dient uteraard te worden voorkomen dat(reguliere) 

vergunningen van rechtswege worden verieend. Indien een vergunning van rechtswege wordt 

verleend zalúit worden medegedeeld aan het college en vindt een onderzoek plaats door de 

Coördinator naar de gang van zaken. Tevens wordt dit geëvalueerd om herhaling te voorkomen. 

10. Doolstelling: _ < 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. 

  

di sprake i van een igebrede procedure wordt de vergunoing e van rechtswege vreend.Er 

e ochtr een trmijn van orde van 160 dagen. H Kan vookomen at de procecure anger opt 

s gevolg van mogeijk uitgebrekde mpct (2 erboven). Echter i nomale stuates dent de 

Goorooptijdvan 180 dagen zovelas mogelik e worden gerespecteerd e int een beltbnen 

| 14 agen te worden genomen als geen zienswijze z ngeciend 

| 1. Doesteling: _ Indien geenzenswze s ngediend wordteen besktbinnen 14 dagen 

genormen 

  

3.2.3 Zaaktypen informatieverzoeken 

Een belangrjk onderdeel van de dienstveriening i het beantwoorden van informatieverzoeken van 

burgers inzake de mogelikheden om een bouwplan of wiziging te mogen uitvoeren. De aard van de 

nformatie verzoeken valt binnen de range van zeer eenvoudig Iot complex en er komen ca. 800 
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vragen per jaar binnen. De informatieverzoeken vallen onder de verantwoordelikheid van de 

vergunningverleners 

Om het aantal informatieverzoeken in goede banen te eiden zijn in 2018 een aantal zaken gewijzigd 

die hier invloed op moeten hebben: 

= de website aangepast met een rubriek “meest gestelde vragen' 

- de positie van de adminitratie VTH s aangepast en eenvoudige vragen worden door hun 

beantwoord, 

- erwordtleges geheven op de beantwoording van vragen van commerciële aard. 

Onduidelij is wat de effecten van deze veranderingen zijn e hetis dan ook zaak dt nader e 

evalueren. Dit gebeurd onder verantwoordelijkheid van de Coördinator. 

12 Doelsteling: _ Evaluatie wizigingen website, positie administrate en leges in relatie tot het 

aanta en soortinformatieverzoeken. 

Eenvoudige vragen zijn snel n simpel te beantwoorden. Bi complexe vragen, waarbij de burgers 

vaak zelf nog geen concreet plan hebben, is dt niethet geval. Indien de vragen niet direct door de 

VTH -Administraie beantwoord kunnen worden is van belang dat de behandelaar zo sne! mogelik 

contact opneemt met de klant. Zodoende wordt de klant voorzien van eerste antwoord en weet hij dat 

zijn meiding in behandeling is. De registratie van de contactmomenten wordt n Squit XO vastgelegd 

13 Doelstelling: _ Eerste contacttussen specilist en klant vindt plaats binnen 3 werkdagen, na 

Tegistatie in Squit XO. 

Vaak komt het voor dat een vraag door de organisatie zwert alvorens bij VTH terecht te komen. Dit 

komt omdat er verschilende kanalen zijn hoe een informatieverzoek kan binnenkomen. Veel vragen 

komen binnen via mail, vragenformulieren, pertelefoon en via externe websides. Vaak komen de 

wragen rechtstreeks in het Decos Join systeem en moeten ze voor behandeling worden omgezet naar 

Squit XO. Door deze kanalen te stroomlinen en aan te passen dient een andere mogelijkheid dan de 

'ichtng naar VTH, te worden uitgesloten. Daarnaast s het belangrij om binnen de orgarisatie 

duidelikheid te scheppen welk taakveld welke vragen behandeid zodat menseljk Fouten worden 

geminimaliseerd. Over t aspect zal nauwe samenwerking noodzakelijk zin tussen de verschilende 

afdeingen. 

Dit geldt i alleen voor informatieverzoeken maar ook voor klachten/ meldingen en verzoeken tot 

/handhaving die voor Toezicht en Handhaving beslemd z (zie 3.3.13. en 3.3.14). Het sroomljnen 

van di proces s afdeling overschrjdend en valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van de 

Coördinator. 

  

14 Doelsteliing: __ Stroomljnen binnenkomst van informateverzoeken, klachten/meldingen en 

verzoeken tot hanchaving, zodat deze direct bij VTH binnenkomen. 
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3.2.4 Zaaktypen vooroverleg welstand / vooroverleg monumentencommissie 

  

Sinds 2015 vindt wekelijks een welstat 9 plaats door de Dorpsbouw Tijdens 

9 worden de adviezen digtaal verwerkt n het Squit XO en kan achteraf snel een advies 

worden opgesteld dat ook digitaal door de Dorpsbouwmeester wordt bekrachtigd. Dt systeem 

functoneert zeer goed 

In 2018 s onderzocht of een vergelijkbare behandeling kan plaatsvinden door de 

ncommissie. Bij het totstand komen van dit Uivoeringsprogramma i het betreffende 

onderzoek nog niet uitgevoerd. 

De Monumenten Commissie bestaat uit meerdere commissieleden en heeft weewekeliks een ziting. 

De ziting wordt ngepland en geregeld door een secretaris die werkt voor het District"Mergelland" 

(gemeenten Valkenburg. Guipen:Witem, Vaals en Eijsden-Margraten). De secretaris maakt de 

verslagen en verstuur die aan de betreffende gemeente. Vaak wordt door de leden gevraagd om 

digiale tekeningen uit e printen. Door deze werkwijze kan de tjd ussen indienen-beoordelng- 

verslaglegging oplopen. In 2018 i onderzocht of c proces eenvoudiger en sneller kan verlopen. 

Indien hiervoor mogelikheden aanwezig zijn zullen die in 2019 worden geïmplemeneerd. De 

verantwoordelijkheid hiervoorigt b de Beleidsmedewerker Monumenten. In 2018 valt deze 

medewerker onder de Afdeling Mens en Samenleving. In het kader van het Strategisch 

ontwikkelingsplan van de Afdeling Fysieke leefomgeving,Ís de planning d taakveld terug bij de 

afdeling e plaatsen 

deze   

Monumer   

15. Doelstelin Uivoering nieuwe werkwijze bij de Monumentencommissie. 
  

3.2.5 Zaaktype melding besluit bodemkwaliteit/ melding grondverzet 

Dit zaaktype i in het verleden uitgevoerd door Toezicht en Handhaving. Dit s echter een 

discussiepunt. Feitelj i het taak van de gemeenie om de meldingen te toetsen aan het 

bestemmingsplan voordat de grond mag worden toegepast. Met andere woordent eris nog geen 

sprake van een situatie waarin een vergunning ontheffng is verleend of grond is toegepast. Gelet op 

de specieke taken op úit ebied zulen alle meldingen grondverzet en melcing besluit bodemkwaiteit 

worden behandeld door de specialis bodem van het Afdeing Fysieke leefomgeving. 

  

  

3.3.Toezicht en Handhaving (T&H) 

331 Algemeen 

Ook in het kader van Toezicht en Handhaving wordt zaakgericht gewerkt. De betangrijkste zaaktype. 

zoals di in Squit XO zijn opgenomen zijn 
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- Opleveringscortrole (bij vereende verguningen/meldingen): 

- Periodieke contrie (miieu en brandveiighei} 

- Klachymeldng 

- Handhavingsverzoek; 

- Themacontrie; 

- Inventariserende controle (bedrijven terrinen): 

Het merendeel van de T&H zaaktypen wordt utgevoerd naar aanleiding van verieende vergunningen 

n afgehandeide meldingen die van Vergunningen afkomen. Deze taken zijn vooraf t plannen aan de 

hand van de verwachtingen bij Vergunringen 

Daaraast vinden bij becrijven integrale periodieke controles plaats. Deze zijn jaarliks te plannen. 

Naast de controles s er vooral ook aandacht voor het afhandelen van meldingen en 

handhavingsverzoeken van burgers/omwonenden. Deze zijn niet ooraf te plannen. 

Een overzicht van de aantalen te verwachten Wabo-zaken en hiermee samenhangende activterten 

(op jaarbasis)is weergegeven i bijage 2. Deze zjn deel gebaseerd op de te verwachten 

vergunningen, zoals vermeld in bijage 1 en deels op basis van de gegevens uit het eerste trimester 

van 2018 (periodieke controles). 

De priortering van het Toezicht s gebaseerd op de risicoanalyse de is opgenomen n het Integraal 

Omgevingsbeleidsplan VTH Wabo 2017-2021. Hierin i tevens vastgelegd dat bepaalde actviiten 

niet actief worden gecontroleerd. Afnankeljk van nieuwe ontwikkelingen en/of nzichten kan het 

college besluiten om te priortering te wijzigen. 

3.3.2 Digitaal Toezicht en Handhaving 

Vanaf 2018 s gestart met de invoering van het digitale toezicht met de tool Squi2Go. Dit “mobier” 

programma is gekoppeld aan Squit XO en kan de documenen kopiëren naar een mobieltablet. Op 

locatie kunnen de tekeningen geraadpleegd worden en kunnen opmerkingen worden aangebracht 

Foto's kunnen gekoppeld worden en achteraf kan een bezoekrapport worden gegenereerd. 

Voorwaarde is dat Squit XO goed gevuld is. Gebleken is dat voor met name de mieu- en 

brandveiligheidscortroles vrij weinig digtale basisgegevens aanwezig zin. Daarnaast Í er nog een 

groot bestand aan ‘oude" vergunningen die van voor het digitaletjdperk zijn. De documenten zijn 

alleen analoog beschikbaar voor de toetsing n het veld. Ook hier i de digtaliseringslag noodzakeljk 

  Zoals al n 3.1.2 is aangegeven i het ook hier van belang dat alle koppelingen tussen de systemen 

oplimaai functoneren. De verantwoordelikheid voor deze taak i bij de Toezichtnouders. 

16 Doelstelling: _ Digialiseren mileu- en brandveiigheidsdossiers die in 2019 gecontroleerd 

moeten worden, b.v. digtaaltoezcht 
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3.3.3 Integrale controle 

Om de administratieve lastendruk bij burgers en ondernemers zoveel mogelj te beperken i het 

noodzakelik om de verschilende soorten controles, zoals oplevercontroles en periodieke controles, 

integraal t e voeren waardoor sprake is van één controlemoment. Daarnaast dienen tdens de 

controles verschilende soorten vergunningen gecontroleerd worden (9.3. drank- en 

horecavergunning, de terrasvergunning en de speelautomaterwergunning). Dit zorgt vaor een 

besparing op de capaciteit door effciency. 

Gelet op het fei dat een toezichthouder al deze aspecten vaak niet beheerst, worden bij de controles 

intere (0.. APV, Veligheidscoördinator, monumenten, ruimielijke ordening) en externe 

handhavingspartners c q. deskundigen (0.3. RUDZL, Brandweer, Poltie, Provincie en NVWA) 

ingeschakeld 

  

3.3.4 Flexteam 

Bij de uitvoering van de zaaktypen themacontroles (zie 3.3.10) en inventariserende controles (3.311) 

‘wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd fexteam. Dit wi zeggen de controles worden uitgevoerd 

door een team van medewerkers afkomstig van de verschilende deskundigheidsgebieden, 2angevuid 

met eventueel externe deskundigen. Hierdoor wordt een breed beeld gekregen van de gecontroleerde 

locaties. Tevens wordt hiermee de integraltei (3.33) gewaarborgd 

3.3.5 Naleefgedrag 

Een belangrke indicator om de naleving van verieende vergunningen of van toepassing zijnde 

algemene maatregelen van bestuurte meten i het naleefgedrag 

Door het eigen verantwoordelikheidsgevoel van de vergunninghouder te vergroten, wordt de 

betrokkenheid en bewustzijn van eigen handelen gestimuleerd. Het s hierbij van groot belang dat 

tijdens de controles duidelijk wordt gemaakt welke gevolgen en/of consequentiesfoutief handelen kan 

hebben. Het streven hierbiis om het naleefgedrag t verhogen waardoor de kwaliteit van de 

eefomgeving wordt verbeterd 

Om inzicht te krigen n het naleefgedrag dient per controle nauwkeurig te worden bijgehouden welke 

overtredingen geconstateerd zijn en wanneer deze verholpen zijn. De verantwoordeljheid voor de 

egistraties van het naleefgedrag lgtbij de Toezichthouders. 

17. Doelstelling: _ B controles wordt het naleefgedrag geregistreerd In de vorm van de soort en 

het aantal overtredingen. 

336 Bestuurlijke boete 

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

momenteel nog geen gebruik maakt van hetinstrument ‘bestuurlike boete'. Om di te kunnen 

uitvoeren i mogelik een uibreiding van de capaciteit noodzakelik, zowe’ kwanttatif als kwalitatef 

Dit betekent oen mogeljke aanpassing van de begroting 
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n 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de consequenties van de invoering van een 

bestuurlijke boete. Bijhet ot stand komen van ít Uitvoeringsprogramma Ís het betreffende onderzoek 

nog niet uitgevoerd. Dt betekent dat de consegquenties op dt moment nog niet bekend z. 

Er wordt vanuit gegaan dat de bestuurlike boete in 2019 zal worden ingevoerd. Dt belekent een 

verandering en uitbreiding van de taken van de uridische medewerker en zulen toezichthouders 

bevoegdheden moeten krjgen voor het opleggen van een dergeljke boete. Tevens zal het Integraal 

 Omgevingsbeleidspan moeten worden aangepast aan de nieuwe taak 

De invoering van de bestuurijke boete zal capaciteitswiziging betekenen. Daarnaast zin 

specialstische opleidingen noodzakelijk. In het jaarverslag 2018 zulen de noodzakelike 

aanpassingen voor 2019 worden opgenomen. Indien noodzakelijk zal i de eerste tussenrapportage 

2019 een begrotingswijziging worden voorgelegd. 

De verantwoordelikheid van de implementate van de bestuurljke boete t bij de Coördinator die 

hierbij wordt ondersteund door de juridisch medewerker T&H 

  

18 Doelsteliing: _ Implementate “bestuurlke boete" en aanpassing Integraal 

Omgevingsbeleidspian VTH 20172021 

  

337 Zaaktype periodieke controle 

Periodieke controles vinden plaats op het gebied van miieu en brandveilgheid. 

Van deze bedrijven zijn n Squi XO de zogenaamde “locatiedossiers” aangemaakt. Aan de hand van 

de isicoanalyse en het naleefgedrag wordt bepaald wat de controlecycius is 

3374 Milieu 

Medio 2018 bestaat het inrichtingenbestand mileu uit 949 (26-4-2018) inrichtingen. 

67 inrichtingen valen onder de basistaken en moeten worden behandeld door de RUDZL. 

Hieronder vallen de 13 vergunningspichtige inrichtingen (type C) 54 meldingsplichige 

bedriven (type B+OBM en type B 

- 882 inchtingen valen onder de thuistaken. 

Hiervan zijn er 205 inrichtingen niet meldingsplichtig (type A) en 

677 inichtingen meldingspfichtig (type B ngevolge het Actviteitenbesluit 

De type A-inichtingen worden door de wetgever ais gering miieurelevant beschouwd I hetIntegraal 

Omgevingsbeleidsplan VTH is ít overgenomen. Type A-inrichtingen worden derhalve niet-actief 

gecontroleerd tenzij sprake i van klachten over deze bedrijven. De uitvoering van de controles wordt 

gedeeltelik uitbesteed. Hiervooris een budget gereserveerd n de reguliere begroting. De 

verantwoordelikheid van de uitvesteding t ij de Coördinator. De overige controles worden 

uitgevoerd door de eigen toezichthouders. De reden voor uitbesteding is hetfet dat de gemeente op 

dt moment niet beschikt over een toezichthouder die voldoet aan de inlegrale ervaring zoals vereistin 

de kwaiiteitsorteria 
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19. Doelstelling: _ Erworden 118 integrale controles miieu uitgevoerd, 

  

3.3.7.b Brandveilig gebruik 

Medo 2018 zijn 189 gebouwen cie medings- en vergunningsplehtig zin n h kader van het 

brandveiig gebruik Bouwbeslut 2012 

- 27 gebouwen die 1 maal per jaar gecontroleerd dienen 1e worden 

- 124 gebouwen de 1 maal per 2 jaar gecontroleerd ienen 1e worden n; 

- 98 gebouwen tie 1 maal per 3 jar geconiroeerd dienen t worden 

Ale oveige gebouwen (miieu-ichtingen) denente voidoen aan de regels en aanzien van 

brandveiigheid uit het Bouwbesluit 2012 

Controles brandveiigheid worden perioiek utgevoerd op basis van de prioriering vigens de 

sicoanalse 

De periodieke contoles worden momenteel uitgevoerd door de Veiigheidsregio Zuid Limburg 

20. Doelstelling: _ Erworden 101 integrale controles brandveilig gebruik uitgevoerd. 

Controles brandveiligheid carnavalslocaties 

Jaarliks worden door de Veiigheidsregio controles uitgevoerd in verband met de carnavalsactiveiten 

Speciale aandacht wordt geschonken aan de carnavalsversieringen en de vluchtwegen. Hierbij vindt 

n combinatieplaats met de, voor dt jaar geplande, periodieke controle. Jaarliks worden ca. 25 

locaties bezocht 

  

Controles brandveiligheid campings. 

Op 1 januari 2018 is het besluit Brandvelig gebruik en basishulpveriening overige plaatsen van kracht 

geworden. In dat kader zijn regels gesteld voor onder andere campings, evenementen e d 

Aangezien hierin het verleden geen controles zijn uitgevoerd dient r een inhaalstag e worden 

uitgevoerd. Binnen de gemeente zijn er een negen campings en acht mini(boerderijcampings. 

De inhaalslag wordt n samenwerking met de Veiligheidsregio uitgevoerd 

Dit onderdeel s voorgelegd aan de Brandweer Zuid Limburg. Hierop is gereageerd dat momenteel 

krapte is aan de" koude adviestak' n dat de gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn c q. wat dit 

betekent voor het werk voor de gemeente Eijsden-Margraten. 

  

3.3.8 Zaaktype oplevercontrole 

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

ingediende melding. De oplevercontroles worden meestal ntegraal uitgevoerd omdat de meeste 

omgevingsvergunningen bestaan uit meerdere activiteiten. 

De controie wordt utgevoerd naar aanleiding van een risicoanalyse. 
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Hieronder worden de verschilende Wabo-activteiten apart besproken. 

3384 _ Bouwen 

De controies zijn gericht op veiligheid, zoals constructieve veiigheid, bouwkundige isico's en 

brandveiigheid. Het toezicht op Welstand s tevens een aandachtspunt, di s meer gericht op 

eefbaarheid 

Naast de rsicoanalyse is r bouwcategorie middels een inspeciie matrix vastgelegd op welk moment 

n hoe vaak een controle dient t worden uigevoerd. Hierbiis de start en voorlgang afhankelik van 

de mekdingen door de vergunninghouder. n de vergunning s aangegeven hoe vaak en wanneer een 

melding moet worden gemaakt 

n de matri s tevens vastgelegd op welke aspecten de nadruk tjdens de controle dientte iggen. 

Een en anderis afgestemd op de rsicoanalyse van de vergunningveriening. 

In dt kaderis tevens bepaald dat bi bouwaanvragen categorie 1, 2 en 7 die eiteljk vergunningsvrij 

zijn as ze op een andere wijze waren gesitueerd, een zeer summiere toelsing plaatsvindt. Toezicht op 

deze vergunningen wordt niet actief uigevoerd, 

Verder wordt niet actief gecontroleerd indien geen meldingen van de vergunninghouder worden 

ngediend (uigezonderd monumenten en beeldbepalende panden zie 3.3.8.e) 

3.38b _ Strijdig planologisch gebruik bouwwerken 

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

vergunningen waarbij ook de actvieit bouwen wordt aangevraagd worden integraal gecontroleerd. Bij 

n stridigheid van het bestemmingsplan waar artkel 2.12, eerste id onder a 3 (wijziging 

bestemmingsplan, projectbesiuit vindt actief controle plaats aangezien het hier vaak projecten betreft 

met een grote impact voor de omgeving. Voor 2019 wordt verwacht dat 6 van dergelijke grote 

projecten gecontroleerd dienen te worden. 

  De overige enkelvoudige aanvragen waarbij sprake is van artkel 212 eerste i onder a 1 Wabo 

(binnenplanse afwikingen) en onder a 2 (kruimel gevallen) worden niet actef gecontroleerd. Het 

betrefthier vaak de uitoefening van een beroep aan huis In de rsicoanalyse zijn deze actwieiten als 

laagste prioritei ngeschaald. 

3380  Slopen 

Er kan sprake zjn van een stoopmelding of een stoopvergunning 

Soopvergunningen zijn alleen vereist als het bestemmingsplan dit aangeeft (excl. het slopen van 

monumenten zie 3.3:8.e. Deze activteit komt vrijwelriet voor. Hier gaat het dus om de controle van 

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

gecontroieerd uitgezonderd legale sloop op basis van meldingen/klachten. Ingekomen 
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statmekingen en asbestvriverklaringen worden administratif verwerkt. Het aantal sloopmeldingen 

datin 2019 wordt verwachtis 0a. 148 stuks. 

Het toezicht op sloop waarbij asbesthoudend materiaal vrkomt, behoort tot de basistaken van de 

RUDZL. De RUDZL beschikt over medewerkers de gecertiiceerd zjn om tĳdens de sloop waarbij 

asbest vrikomt. de locatie te mogen betreden. De gemeente beschikt niet over dergelijke 

gecertiiceerde medewerkers 

Voor 2019 worden 85 uur hiervoor b de RUDZL gereserveerd. I 2018 is door de deelnemers van de 

RUD een onderzoek uigevoerd met betrekking tot de mogeljke extra taken rondom de 

asbestverwijdering. Mogelij dat hierdoor het aantal uren voor de RUD verhoogd moet worden. Dit zal 

bi het jaarverslag 2018 worden meegenomen. 

Bij verdachte en/of omvangrijke sloopwerkzaamheden wordt de RUDZL ingeschakeld voor de 

uitvoering van een controle. 

338d. _ Uitvoeren van een werk/aanleg 

Deze actwiteit komt voort ut de bepalingen van het bestemmingsplan. Vaak is deze activiteit 

noodzakeljk samen met andere activiteiten zoals kappen van bomen of maken van een uitweg en 

maakt dan deel uit van een meervoudige vergunning. Bij een integrale controle zal deze activiteit 

Integraal worden meegenomen. 

Deze activiteit wordt niet actief gecontroleerd aangezien de rsicoanalyse hier een lage prioiering aan 

geeft 

  

338e __ Monumenten 

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

Deze actviteit maakt vaak onderdeel t van een meervoudige vergunning en wordt zodoende altjd 

ntegraal meegenomen tjdens een controle. Ook sioopactiviteiten bij monumenten valen heronder 

Actwieiten ten aanzien van monumenten staan bovenaan inde risicoanalyse en hebben de hoogste 

prioriteit Deze vergunningen en/of sloopmeldingen worden actief gecontroleerd, ook indien geen 

meldingen door de vergunninghouder worden ingediend. Zo nodig worden de controies uitgevoerd 

samen met een in- of externe specialist op di gebied! 

Voor 2019 wordt verwacht dat 28 omgevingsvergunningen waarbj het onderdee! monumenten van 

toepassing is gecontroleerd dienen te worden. 

21 Doelstelling: _ Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd 

  

338f  Brandveilig gebruik 

Erkan sprake zjn van een melding of een vergunning brandveilig gebruik 

Als een nieuwe melding of vergunning wordt verleend vindt een opleveringscortrole plaats 
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Indien de nieuwe melding of vergunning het gevolgis van een controle en sprake is van Iegalistie, 

wordt Toezicht en Handhaving betrokken bij de toets op volledigheid. Controle achteraf vindt alleen 

nog plaats indien nog voorzieningen moeten worden getroffen, 

Voor 2019 wordt verwacht dat ca. 6 zaken met de actvieit brandvelig gebruik gecontroleerd dienen te 

worden. 

3389  Mileu 

Er kan sprake zijn van een melding Actiwtetenbesluit of een vergunning. De activieiten op het gebied 

van toezicht en handhaving voor de miieuvergunningen igt b de RUDZL. Dt geldt ook voor de 

oplevercontroles. 

Ten aanzien van de meeste meidingen behoren de taken omrent de meldingen tot e thuistaken. De 

controles van nieuwe meldingen van nieuwe inrichtingen, worden behandeld ais eerste periodieke 

controle. Meidingen van bestaande inrichtingen worden gecontroleerd bij de eerst volgende periodieke 

controle Indien de nieuwe meiding of vergunning het gevolg is van een controle en sprake Ís van 

legalisatie, wordt Toezicht en Handhaving betrokken bij de toets op volledigheid. Controle achteraf 

vindt alleen nog plaats indien nog voorzieningen moeten worden getroffen. 

Jaarlks worden ca. 18 nieuwe bedrjven aan het bestand toegevoegd c.q. gewijzigd. De meldingen 

van deze bedriven worden na indiening gecontroleerd als eerste periodieke controe. 

  

3.3.9 Zaaktype administratieve controle 

Adrministratieve controles worden itgevoerd naar aanleiding van documenten de ten aanzien van de 

inrichting of activteiten worden ingediend en komen voor bij 

- Sloopmelingen: start sloop, asbestvrij verklaringen, stortbonnen. Voor 2019 worden ca. 450 

meldingen verwacht die adrministraief verwerkt moeten worden; 

- _ Miieuinrichtingen, bonnen van keuringen, en andere adminitratieve wijzigingen. Jaarijks 

‚gaat het hierbij om enkele tientallen wijzigingen. 

Deze administratieve zaken worden verwerkt door de VTH Administratie 

Verderis n het Itegraal Omgevingsbeleidsplan opgenomen dat hetinichtingenbestand actuee! dient 

e bljven. Hiervoor wordt aangegeven dat om de v jaar een doorichting van het Kamer van 

Koophandel (KvK-bestand dient e worden uitgevoerd. Dit betekent dat het 0ok mogelij s dt op e 

spitsen in $ jaarlkse stukken verdeeld over de kernen: 

+ Margraten en Sint Geertuid 

* Banholt, Mheer en Noorbeek; 

* Cadier en Keer, Bemelen en Scheuider; 

* Eckelrade en Gronsveld; 

* Eisden 

Het onderzoek wordt utgevoerd conform een Plan van Aanpak zodat de uren kunnen worden 

gemoniord. 
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22. Doelstelling: __ Hetinichtingenbestand wordt geactualiseerd middels onderzoek naar het 

Kwibestand voor de kernen Banholt, Mheer en Noorbeek 

  

3.3.10 Zaaktype themacontrole 

Themacontroles worden uitgevoerd naar aanleiding van specfieke thema's die meestallandelik 

worden vastgesteld. Zo zjn e in het erleden controles geweest met hema's zoals: 

* Brandoverslag bi seriebouw met platte daken: 

* Piafonds in zwembaden 

+ Galeriflats 

‚Op het moment van de realisatie van dt Uitvoeringsprogramma zijn nog geen speciale thema's van de 

overheid bekend diein 2019 onderzocht moeten worden 

3.3.11 Zaaktype inventariserende controle 

Om adeguaat te kunen reageren op meldingen Actwteitenbesluit e zicht te houden op risicovolle 

bedriven dient het bedrijveninformatiesysteem actueelte zijn. Nietieder bedrijf dient uit zichzeif een 

melding Activiteitenbesluiin of raagt een vergunning aan. Wijzigingen op bedriventerreinen vinden 

vaak plaats zonder dat ít meteen wordt opgemerkt door de grote verscheidenheid aan bedrijven 

Hoewetijdens reguliere controles scherp in de gaten wordt gehouden of e nieuwe bedrivenin de 

omgeving zijn bijgekomen, worden niet alle wizigingen opgemerkt 

Gelet hierop i het dan ook van belang dat deze terreinen regelmatig worden gecontroleerd op nieuwe 

bedriven en gewijzigde siuaties. Dit ook in het kader van de veiigheid. Gelet herop gaat ook speciale 

aandacht uit naar deze bedriventerreinen en word jaarijks een terrein onder de loep genomen. In de 

laatste jaren zijn achtereenvolgens onderzocht: 

2015 bedriventerrein Aan de Fremme 

2016 bedriventerrein Gronsveld (gedeeftelik) 

2017 bedriventerrein Zoerbeemden en becriventerrein Gronsveld (gedeetelik) 

n etIntegraal Omgevingsbeleidsplan is vastgelegd dat de bedriventerreinen eenmaal pervi aa 

wordt geïnv erd. Tidens de laatste controle is geconstateerd dat het g op het 

bedrijventerrein Zoerbeemden dermate laag is dat controletermijn voor dí bedrijventerein naar 3 jaar 

gaat. Dit betekent dt n 2020 zowel bedrijventerrein Aan de Fremme als de Zoerbeemden 

gecontroleerd moet worden. Dit vraagt een dermate grote capacieit dat het bedrjventerrein Aan de 

Fremme in 2019 gecontroleerd zal worden en dan met name de bedrijven waar bij de vorige controie 

    

tekorkomingen zijn geconstateerd 

23. Doelstelling: _ Integrale cortrole bedriventerrein Aan de Fremme (bedriven met 

tekortkomingen in 2015) 
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3.3.12 Zaaktype klacht/melding 

Zoals aangegeven zijn de meldingen en klachten niet voorafte plannen. Wel is aan de hand van 

kengetallen van afgelopen jaren een inschatting e maken van het aantal te verwachten 

meldingen/klachten en de omvang van de inzet die hiervoor noodzakelij is. Hieronder vallen ook 

meldingen ten aanzien van ilegale bouw, sloop, sridigheid met het bestemmingsplan. 

Verder vallen onder dt em ook meldingen/klachten cie door collega's of het college worden 

aangedragen 

Door klacht/melding kan de planning van het regulere controlewerk worden gewijzigd. Utgangspunt iS 

dat l deze zaken snel en zorgvuidig worden afgehandeid. Het eerst vindt een onderzoek plaats of de 

Klacht/melding gegrond i of niet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde protocol en de 

prioritering uit het Omgevingsbeleidsplan. 

  

De doeistellingen 13 en 14 zijn ook van toepassing op dít zaaktype. 

Ten aanzien van het aantal meldingen i een stigende tendens waarneembaar. Afgaande op het 

aantal dat n het eerste trimester van 2018 s ingeciend is de verwachting voor 2019 dat het aantal ca. 

125 stuks zal z. 

Hierbi moet worden opgemerkt dat klachten over het gemeentelik personeel hierniet onder valen. 

Meldingen ilegale bewoning 

Op 5 december 2017 heeft het college, n het kader van de vasisteling een bestemmingsplan voor 

een vakantiepark, besloten dat e toezicht moet worden uitgevoerd op “ilegale bewoning’.In de 

praktik komt het voor dat personen zich inschriven op adressen die nietbestemd zijn voor 

permanente bewoning, bivoorbeeid vakantewoningen/-appartementen, vakantieparken, B&B's e.d 

n de risicoanalyse van het Integraai Omgevingsbeleidsplan s hier geen priorieit aan gegeven en is 

du geen capactteit hiervoor gereserveerd. Dit betekent dat aan di soort meldingen geen t wordt 

besteed. Daarnaast bestaat ten aanzien van di onderwerp geen vastgelegde afspraken c.q. beleid 

'hoe het oezicht en de handhaving dient te worden aangepakt. Gelet op de mogeljke mpact voor de 

overtreders (verlies van woongelegenheid) is de kans op bezwaar en beroep zeer groot. Gelet hierop 

s een duidelik beleid hieromtrent van groot belang. Daarnaast zal de behandeling van een dergelike 

melding meer d kost dan een normale klachi/melding. 

Medio 2018 zin 24 situaties bekend waar mogeik sprake i van legale bewoning. Jaarliks komen 

cirea 25 nieuwe meldingen binnen. 

Ervan uilgaand dat eind 2018 het beleid inzake legale bewoning s vastgesteld, worden in 2019 de 

openstaande zaken opgepakt en behandeld 
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24 Doelstelling: _ Openstaande en nieuwe meldingen van ilegale bewoning zullen worden 

opgepakt 

3.3.13 Zaaktype handhavingsverzoeken 

Wat geidt voor het vorige zaaktype is ook van toepassing j het zaaktype handhavingsverzoeken. 

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek zal l een onderzoek plaatsvinden en dient een 

officieel besluit te worden genomen over het verzoek. 

Dit zaaktype wordt behandeid door de juridisch medewerker. 

Voor 2019 worden ca. 12 handhavingsverzoeken verwacht 

De doelstellingen 13 en 14 zjn ook van toepassing op úit zaaktype 

25. Doelstelin A. niet anonieme, Klacht/meldingen en handhavingsverzoeken worden in 

‘behandeling genomen 

  

Voor de uitvoering van specifieke onderzoeken op locatie naar aanleiding van klacht/melding en /of 

'handhavingsverzoeken dient vaker een beroep e worden gedaan op externe deskundigen. Zo heeft 

de gemeente zelf geen deskundigen in huis voor het uivoeren van geluid-, bodem: 

constructie- en externe veiigheidsonderzoeken. Voor de uitvoering van dergelijke spec:altische 

taken i geld in de begroting gereserveerd (zie 3.4.4 fnanciële zaken). 

De juridisch medewerker T8H is verantwoordelijk voor dt zaaktype 

  
lucht- water. 

  

  

3.4. Algemene zaken VTH 

3.4.1 Juridische zaken 

Binnen het taakveid VTH worden ale uriische zaken die betrekking hebben op de actwiteiten op het 

gebied van de Wabo, APV en Bijzondere Wetten behandeld door de eigen jridische medewerkers. 

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

Zaken van het Servicebureau 

Naast de taak om juridische zaken te behandelen hebben de juridisch medewerkers ook de taak om 

urigische bijstand te verlenen tdens het vergunnings- en toezichtproces. Hierdoor wordt de kwaliit 

‘bewaakt en kunnen uridische procedures, in sommige gevalien, in een roeg stadium worden 

voorkomen. De posite van de jurdisch medewerker zal speciale aandacht Krijgen bijhet opstellen van 

de processen 

De juridisch medewerkers vertegenwoordigen het coïlege van burgemeester en wethouders bij de 

‘behandeling van zaken bij de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften, de rechtbank en 
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de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en dragen zorg voor de behandeling van de 

procedures binnen de wettelijke termijnen. 

Met het am Algemeen Juridische Zaken zijn afspraken vastgelegd over de termijnen voor het 

aanieveren van verstagen van de behandeling bij de Intergemeentelijke Adviescommissie 

Bezwaarschriten. Deze afspraken en het nakomen hiervan zijn van groot belang voor het behaien 

van de volgende doelsteling. D omdat AZ alle hoorzitingen inplant en adviezen maakt waardoor de 

termijnen worden bepaald. 

26. Doelstelling: __ Besluiten worden binnen de wettelijke termijn genomen. 

  

342 Voorlichting en communicatie 

  

n het kader van de dienstverlening is voorlichting en commuricatie een belangrij instrument. 

Wat gaan we doen? En wat hebben we gedaan? Wat heeft prioritei? Vragen die burgers zich stellen. 

Door het publiceren van het Jaarverslag en het Uitvoeringsprogramma worden veel van deze vragen 

‘beantwoord 

Een zeer belangrijk instrument n het kader van voorlichting en commuricaie is de gemeentelike 

websie. Hierin staan al veel onderwerpen met betrekking tot VTH. Belangrijk is dat deze gegevens 

actueel bljven. 

De verantwoordeliheid voor de berichtgeving op de website ligt i de Coördinato. 

343 Beleid 

n 2018 zin de Welstandsnota en het de Bouwverordening aangepast. Er word! van Ui gegaan datin 

2019 geen specifieke aanpassingen in deze beleidsstukken noodzakelk zjn. Dit ook mede gelet op 

de aangekondigde Omgevingswet 

Bij het loepassen van de bestuurlike boete ( zie 33.) zal en aanpassing van het Integraal 

Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 noodzakelijk zijn 

In het kader van de Omgevingswet dienen genoemde beleidstukken e worden geïntegreerd in een 

Omgevingsplan. 

  

Het uivoeren van de beleidscyclus VTH zoals het opstellen van een Uivoeringsprogramma VTH, ean 

Jaarverslag VTH en eventuele actualisering van het Integraal omgevingsbeleidsplanis een jaarlijks 

terugkomend tem. De verantwoordelijkheid op het gebied van het uitvoerende VTH beleid heeft de 

Beleidsadwiseur. 

  

  

344 Financiële zaken 

De verschillende budgetten voor VTH worden bewaakt door een aantal budgethouders die hiervoor 

verantwoordelijk zijn. De budgethouders dienen tevens gegevens aan te leveren voor de rapportages 
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tidens de fnanciële cyclus. Ter ondersteuning kan een beroep worden gedaan op een financieel 

consuient van het Servcebureau, 

Voor 2019 zijn de volgende budgetten opgenomen in de meerjarenbegroting 

  

  

  

  

  

  

Grootboek- [Kostensoort |omsenrijvng [Meeriaren 

nummer / egroting 2019 

6822010 iu4:ms T Uivoering specialistische vergunningszaken €15.200,00 

6723020 |4300100 _ | Uivoerng mireuconroles e250000 

6723020 |4393805 _ | Uivoenng speciaistsche handhavingszaKen €16 

6822070 |42403 _ | Uivoenng basktaken RUDZL €96.000.00 

6822010 |4343808 _ Advertentiekosten _ €2375.00 

  

6822030 |4110116 _ | Presentiegelden Dorpsbouwmeesteren Mon Comm. _ [€35.400,00 

  

6822090 |4343107 _ |Druk- en bindwerk easo0 

  
  

De legesinkomsten zijn begroot op: 

  

6823000 |5340102 _ |Waboleges 1e547588.00 

5340119 _ |Bouwieges Poelveld |€205.000.00 

|5340201 _ [Bouweges Veidje 
        Totaal leges |€747.588.00   
  

Extra investering voor de implementatie van de bestuurlike boete (paragraaf 33.6) is niet 

‚opgenomen omdat bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2019 nog niet bekend is wat dit 

 gaat betekenen voor de personele en nanciële capaciteit 

  

Extra kosten voor de implementatie van het Strategisch ontwikkelingsplan van de Afdeling Fysieke 

leefomgeving zijn n het plan zeif opgenomen en komen hier niet aan de orde. 
  

Bij t opstelen van het Uitvoeringsprogramma 2019 is niet bekend of de budgetten toereikend zijn 

voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbi i capaciteistekorten n 
  

meegenomen 
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4 _ APV en Bijzondere Wetten 

Alle zaken op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten (onder andere Drank- en Horecawet, Wet 

‚op de kansspelen, Wet miieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet kinderopvang) worden 

afgehandeld n het zaaksysteem Decos-Join 

De vergunningverleners APV en bijzondere wetten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

taken tenzij anders vermel: 

41 Evenementen 

I 2019 zal het ingezette traject met de EvenementAssistent worden voortgeze. Hieri zin voor 2019 

geen veranderingen te verwachten. Voor de evenementenorganisatoren de al eerder gebruik hebben 

gemaakt van di systeem zal het melden of aanvragen van een evenement eenvoudiger gaan 

aangezien gebruik kan worden gemaakt van de gegevens van eerdere aanwragen die nog in het 

systeem beschikbaar zin. 

Gebleken is dat bij de uitvoering van de werkzaamheden nog vee! d nodig was voor de behandeling 

van de eenvoudige vaak terugkerende evenementen, de zogenaamde A-evenementen. Deze 

‚evenementen zijn meldingsplchtig en hiervoor gelden vaak dezelfde basisvoorschrften. Daarom isin 

2018 een folder opgesteld waarin de standaardvoorschriften en adviezen zijn opgenomen. Deze folder 

wordt meegestuurd, met de bevestiging van het evenement. 

De vraag is hoe deze manier van afhandeling overkomt op de klanten daarom i het zinvot om een 

evaluatie uit e voeren, waarbij naast de klanten, ook de hulpdiensten worden betrokken. 

27. Doelstelling: _ Evaluatie van de folder meldingsplchtige evenemenen (ype A- 

evenementen) 

De grotere evenementen waarbi enten envof ander constructies worden toegepast vormen de 

grootste risico's. Hier wordt dan ook toezicht op gehouden. Met name de constructies van tenten, 

  podia en de brandveiligheid staan hierbij centraal. Indien geen wijzigingen ten opzichte van de vorige 

jaren optreden en destijds alles akkoord was, kan de controle achterwege worden gelaten op basis 

van het naleefgedrag 

Daarnaast kan het voorkomen datin de vorige jaren gegronde Kachten ten aanzien van een 

evenement zin ontvangen. Di s een reden om ook een controie t e voeren. 

28. Doelstelling: _ Evenementen met isicovolle constructies en/of herhaalde klachten worden 

gecontroleerd bij een siecht naleefgedrag. 

Verkeerszaken bij evenementen 
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Bij VTH worden die verkeerzaken behandeld die betrekking hebben op evenementen. Zo kan het 

noodzakelik zijn om bepaaide wegen af e sluiten, omleidingen aan te leggen en parkeerverboden in 

te stellen. Deze zaken worden integraal meegenomen bi het behandelen van de aanvraag. Door 

toepassing van de EvenementAssistent n het proces van overieggen met de hulpdiensten wordt dit 

drect met betrokken instanties korigesioten. Daarnaast hebben heeft Arriva ais openbaar vervoerder 

  

toegang tot de Even enkan ‚ook het openbaar p aanp: 

Uiteraard zjn ook zi betrokken bijhet overieg aïs het over specifieke evenementen gaat met grote 

gevolgen voor hun actiiteiten. 

O 1 januari 2018 i het Brandveiig gebruik en basishulpverlening overige plaalsen van kracht 

geworden. Dit besluit heeft onder andere betrekking op de brandveligheid bij evenementen. Het 

beslut s n 2018 geïntegreerd in afhandeling van de vergunningaanvragen en meidingen. 

Evenementencoördinator 

In 2048 is een evenementencoördinator aangesteid bij het Team Communicatie. De taken van de 

coördinator hebben met name betrekking op evenementen waarbij de gemeente een rol speeit De 

Evenementencoördinator dient er voor zorg te dragen dat voor de uitvoering van de 

vergunningverlenende en toezichthoudende taken iemand van het taakveid VTH b de zaak wordt 

betrokken 

42 Drank- en horecavergunningen 

In de Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenen van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzin en Sport is aangegeven dat het voor het utvoeren van de toezichthoudende taken 

noodzakelij is om te beschikken over een actueel vergunningenbestand. Ditkan integraal worden 

opgepakt waarbij ook aandacht s voor de inrchtingseisen en overige vergunningen zoals de 

terrasvergunning, speelautomatenvergunning, miieumelding en de Wabo-onderdelen. Bij deze 

integrale benadering is het noodzakeljk dat de coniroles met name worden uitgevoerd door de 

medewerkers van Toezicht en Handhaving. Echter de controle van de drank- en horecavergunning 

kan in eerste instantie ook administratief worden utgevoerd middeis een toets van de 

vergunninggegevens. Deze toets kan worden uitgevoerd door de klantadvseurs APV en bjzondere 

wetten. vervolgens kan aan de hand van de resultaten worden bekeken of nader onderzoek van 

Toezicht en Handhaving noodzakelij i. 

 Gelet op de werkdruk wordt gekozen voor de Iweede werkwijze met het utvoeren van een 

administraieve controle 

29. Doelstelling: _ Drank- en Horecavergunningen worden adminitratef gecortroleerd: 

Uioerngsprogamma VTH 2019 

  



  

  

43 _ Stookontheffingen 

Ingevolge de Wet miieubeheer s het verboden om afvalte verbranden zonder speciale ontheffing. De 

gemeente Eisden-Margraten heeft n 2012 een Verordening vastgesteld waarin dt verbod kan worden 

opgeheven voor het verbranden van snoeiafval en eenmalige vreugdevuren. Hiervoor dient de 

initatiefnemer een ontheffing aan e vragen die onder voorwaarden kan worden verleend. Het aantal 

aanvragen voor ontheffingen bedraagt a 20 stuks. D zijn vaak de eenmalige ontheffingen. De 

ontheffngen voor vaste stookplaatsen zijn nameljk onbeperkt 

De Wet geeft echter aan dat een dergelijke ontheffing 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 initiatiefnemer betekent dt dat de ontheffing minimaal 8 weken 

vooraf moet worden aangevraagd. Door de stookontheffingen binnen een termijn van S dagen af 1e 

handelen en te publceren wordt voorkomen dat de geplande activteit geen doorgang kan vinden. Met 

name tjdens de vakanteperiode dient hier extra aandacht aan worden geschonken. 

3. Doelstelling: __ Stookontheffingen worden binnen $ werkdagen afgehandeld 

44 Reclamebeleid 

In 2014 i het Reclamebeieid Eijsden-Margraten vastgesteld. In de praktij onstaan met name op het 

gebied van de Iokale en regionale reclame vaak knelpunten. Bedrjven die de regionale reclame van 

evenementen verzorgen claïmen hierbij a n het voorjaar de reclamemogelikheden waardoor voor de 

reclame van lokale evenementen geen plaats meer i. Om dergelke kreipunten op te ossen is de 

‘noodzaak aanwezig om het Reciamebeleid opnieuw tegen heticht 1e houden. De evaluatie en de 

  

conciusie kunnen aanleiding zijn om het huidige Reclamebeleidte actualiseren. Dit zal n overieg met 

de Afdeling Openbare ruimte moeten worden afgestemd. 

31 Doelstelling: _ Opstelen evaluatie van het Redamebeleid 

45 Kinderopvang 

I het kader van de Wet kinderopvang en kwaleitseisen peuterspeelzalen heeft de gemeente een 

taak in het kader van de voledigheidstoets van nieuwe meldingen van locaties en de handhaving, 

De GGD bepaalt de goedkeuring van de locaties en voert het toezicht op de Ioeati uit 

Nieuwe meldingen worden na goedkeuring door de GGD in het landelj register Kinderopvang 

geregistreerd. 

Indien overtredingen worden geconstateerd door de GGD, heeft de gemeente de taak handhavend op 

tetreden. De inspecties en de handhavingsacties worden geregistreerd n de "Gemeenschappelike 

Inspectie Ruimte (GIR). Deze manier van werken samen met de GGD is n 2018 vastgelegd in het 

Handhavingsprotocol. Twee maal perjaar vindt overleg plaats tussen GGD en de betrokken 

gemeenten. Hierin zal de gang van zaken worden besproken. 
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5 Programma versus capaciteit 

Om tot een gericht en realistisch Uivoeringsprogramma te komen zjn de taken per activiteit 

uitgewerkt Deze uitwerking i terug te vinden in de bijagen 1 en 2 

Hierbj s het uigangspunt de resuftaten/aantal van het eerstetrimester van 2018 en de beschikbare 

capaciteit en middelen zoais opgenomen n de programmabegroting 2019 

51 Vergunningen (zie bijlage 1) 

Voor het programma 2019 i volgens de kengetalen benodigd 14550 wren 

De beschikbare capaciteit n 2019 bedraagt 19326 wren 

Eris een tekort van 1224 uren oftewel 

  

Het programma 2018 en de beschikbare capaciteit zijn nietin evenwicht 

52 Toezicht en Handhaving (zie bijlage 2) 

Voor het programma 201 s volgens de kengetallen benodigd 6984 wren 

De beschikbare capacteitin 2019 bedraagt 5978 wren 

Eris een tekort van 1.008 uren oftewel 0,7 fe 

Het programma 2019 en de beschikbare capaciteit zjn nietin evenwicht. 

53 Opheffen tekort aan capaciteit 

531 Vergunningen 

Voor 2019 wordt een capaciteittekort verwacht van 0,9fte 

Het capaciteispr bij Vergunningen i door de uitgebreide eling van een kein 

al vergunningen waarbij extra inzet noodzakelij i in het kader van burgerpartiipatie, het aantal 

  

  

vergunningen waarbij geen mandaat van toepassing i en de extra inzet de nodig s voor de invoering 

van de Omgevingswet. Daarnaastis het aantal beschikbare fle gedaald door het partime werken en 

do herverdeling van het applicatiebeheer. 

n het SOP is er n voorzien Gat de teams van Vergunningen en RO in 2019 met elkaar worden 

versmotten en een nieuwe verdeling van de taken wordt ngevoerd. Door de extra inzet van de RO 

‘ medewerkers op het gebied van vergunningen en dan met name de vergunningaanvragen die 

afwiken van het bestemmingsplan en hiermee ook een grote impact hebben op de omgeving kan het 

  

| capaciteitstekort worden teruggebracht naar een minimum, 

| Echter ij de implementatie van het SOP wordt een extra bijdrage van de medewerkers gevraagd 

terwij de normale werkzaamneden bijven doorgaan. Voor de extra capacitei van 0,5 le op het 
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gebied van Vergunningen is door het Directie besloten hiervoor extra gelden (in begroting reeds 

opgenomen) beschikbaar te stelen 

$.3.2 Toezicht en Handhaving 

Voor 2019 wordt een capaciteitstekort (kwantiatief) verwacht van 0,7 fte. Hierbi s nog geen rekening 

gehouden met het al aangehaalde kwaltatieve capaciteistekort van 03 te (zie ook 

Uivoeringsprogramma 2018 en het Integraal Omgevingsbeleidsplan. 

Het capactitsprobleem bij Toezicht en Handhaving s ontstaan door de toename van het aantal 

klacht/mekingen en het aantal verzoeken om handhaving. Daarnaast i extra priorieit gevraagd voor 

hettoezicht op ilegale bewoning. Bij deze laatst is ook extra idsbesteding noodzakeljk n verband 

met mediation 

In de risicoanalyse zijn al een groot aantal zaken benoemd waarbij de tidsbesteding minimaal . Het 

nog verder terugschroeven van de actiiteiten is niet meer acoeptabel gezien de verplichting die de 

gemeente heeft op het gebied van toezcht en handhaving 

Daaaastis geconstateerd dat de kwalteit an de medewerkers niet voidoet aan de eïsen van de 

Kwaliteitscreria (zie bilage 3 Integraal Omgevingsbeleidsplan). Ook al bi het itvoeringsplan 2018 is 

‚aangegeven dat een extra bijscholing dringend nodig is Dit ook met het 0og de gewijzigde taken na 

invoering van de Wet kwalteitsborging n de bouw en de Omgevingswet 

Een mogeljkheid om deze tekorten op te heffen is de capaciteit ijdelijk ui te breiden, Echter hierbij 

dient wel te worden overwogen dat het ijdelij uitreiden meer kosten mat zich meebrengen dan een 

tidelik contract 

  

  

m iteistekt n 

Hierdoor kan het vastgesteide programma worden tgevoerd en kunnen de medewerkers worden 

bigeschoold zodat zij voldoen aan de kwaliatieve eisen zoals vastgelegd n de Kwalteiiscriteri. 

Daanaast dienen zij voorbereid worden op de veranderende taken bij de inwerkingtreding van de 

terwij de normale werkzaamheden blijven doorgaan. Voor de extra capaciteit van 1 f p het gebied 

van Toezicht en Handhaving is door de Directe besloten hiervoor extra gelden (n begroting reeds 

opgenomen) beschikbaarte steien 
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Bijlage 1 Vergunningen programma 2019 en beschikbare capacieit 2019 

  

planning 2019 , (gebaseerd op de aantallen 

  

  

  

    

VERGUNNINGEN eerste trimesters 2018) 

[ aantai panning [ wren/aanvraag [otaal 

 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 

1. acminstratieve werkzaamheden 88 08 7064 

2 applcatiebeheer 140 
  

Voorlichting en informatie voorziening 

  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Actiteit (verjbouwen 

1. Vristaande bigebouwen b} een woontuncte 15 2 E 

2 Aan- i- en verbouwen i een woon-en l 

becrifsfuncte. _© 390 

3. Nieuwbouw en verbouw woongebouw o E o 

4 Nieuwoouw grandgebonden woningen 7 aa 

i en verbouwingen i woonfuncte met 15 

verhoogd isico E 105 

$ Nieuwbouw en verbouw ndustie en Ï PA 

bedifsgebouwen e | 720 

16 Meuwoouwen veiorw prbiektoegakeike T m 

bouwwerken 6 l 240 

7. Bouwwerken geen gebouw zinde 30 3[ 150 

Actwitel constructieve hoofdopzet T 

[Bouwwerkeategorieën 1. 2.4,5 en7 189 1 189 

Bouwwerkcategoreën (categorie 3 en 6} 6 25 15 

Actiei deelgoedkeumngen constructes Ï 

Bouwwerkcategoneën 4 en 5 78 3 234 

Bouwwerkcategoreên (categone 3 n 6} 6 3 18 

Actiel deelgoedkeingen nstalates 

Bouwwerkeategoneën 5 - 4 25 125 

Bouwwerkcategoneën (Categone 3 n 6) 6 10 60 

Actiteislopen n basistaak RUD D 3 18 

Actvitei brandvelig gebruk 6 EN 120 

Actvieit wizigen monument 15 20 300 

Actwitei uivoeren werk 18 16 En 

Actvitei stridig gebruik planologisch 

1. binnenplanse afwikingen 2 6 252 

2. uitenplanse afwikingen (kumelgevalen) 72 10 720 

3. projectbesluiten 6 EJ 180 

3. tdeljke afwiking B 3 EJ 0 

Actvieit exploteren van een Mriehing 

bastaken vergunnngverening | RUD   
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art 22. Wabo 

‘met extra aandacht 

[bezwaarschriten 

beroephoger 

Beleiden 

nventariserende controle 

orvoorzene 

advsering Veligheidsrego 
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brandweer 

600 

00 

400 

300 

180 

30 

75 

75   

  



Kantadwiseur | 

KantadviseurT 

KantadvseurT 

Klantadviseur 1 

Klantadiseur 1 

Beleidsadviseur VTH 

Klantadviseur I 

Kantadviseur I   
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Bilage 2 Toezicht en Handhaving programma 2019 en beschikbare capacieit 2019 

TOEZICHT EN HANDHAVING 

werkzaamheden 

interne advisering 

Activteit bouwen 

1. Vrjstaande bij een woonfuncte 

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

3. Nieuwbouw en verbouw 

4 Nieuwbouw grondgebonden woningen 7 aan- 

uit en verbouwingen b woonuncte met 

tisico 

. Nieuwbouw en verbouw ndustrie en 

6 Nieuwbouw en verbouw publektoegankelijke 

boumwerken 

7. Bouwwerken geen gebouw zinde 

Actiuteit 

Actwitelt 

Verleende vergunning actviteit 

Verleende melding 

Actwieit monument 

Actiwitei uivoeren werk 

Actvieit 

Actvieit 

Oplevercontroles 

Oplevercontrole 

van een 

Mileu (utbesteed - administratieve afhandeling) 

Mileu 

Brandvellg gebruik (uibesteed-adminst 
  

Carnavals controles (adminstrateve 

(adminstratieve 

Utoegsprogamma VTH 2019 

planning 2019 , (gebaseerd op de aantalen eorste 

timesters 2018) 

aantal 

15 (20%) 

66 (10%) 

D 

38(75%) 

45 (100%) 

6(100%) 

30(10%) 

84 

  
    



      
  

beled 

  

  

  

handhaving kinderopvang en aóm 

   

  

   
toezicht en 

dgitaisering mileu en 

controle 

deeiname 

APVen 

  

    

    

  

 Administratef medewerker 

Medewerker T&H 

Jurdisch medewerker T8H 

Beleidsadwiseur VTH 

RUD 

Velligheids regio Zud| 

inhuur mileu controles   
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Bilage3 _ Overzicht doelstellingen 2018 

De specifieke doeistelingen op het gebied van de Wabo voor 2018 zijn: 

10 

n 

12 

13 

1. 

15 

18 

17. 

18 

19 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Erwordt jaarijks een (bijscholingsprogramma Squit XO opgesteld: 

Ervindt monitoring plaats van de aantalien en soorten vergunningen, meldingen, controles, ec. 

n bijbehorende actiwiteiten: 

Procesbeschrivingen, stroomschema's en werkinstructies voor de Wabo zaaktypen op gebied 

van vergunningen worden vastgestel 

Opstellen en implementatie van een intern kwaltetsborgingssysteem; 

Uivoering samenwerking op het gebied van VTH; 

  

Introductie nieuwe dorpsbouwmeester met gemeenteijk beleid en bestuur: 

De termijn waarbinnen een reguiere vergunning (zonder verlenging) wordt verieend is 

gemiddeld 40 dagen: 

Het aantal zaaktypen voorafgaand aan een ofciële aanvraag wordt beperkt: 

Het aantaltermijnverlengingen als gevolg van inteme advisering is < 5 

< 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend; 

Indien geen zienswijze is ingediend wordt een besluit binnen 14 dagen genomen: 

Evaluatie wizigingen website, posttie adminitrate en eges in relatie tot het aantal n soort 

nformatieverzoeken; 

Eerste contactlussen specialist en klant vindt plaats binnen 3 werkdagen, na registratiein Squit 

xo: 

Stroomlinen binnenkomst van informatieverzoeken, klachten/meldingen en verzoeken tot 

andhaving. zodat deze irect bij VTH binnenkomen 

Uivoering nieuwe werkwize bij de Monumentencomrissi 

Digtaliseren miieu- en brandveiigheidsdossiers die in 2019 gecontroleerd moeten worden, 

  

LD. digtaal toezicht 

Bij controles wordt het naleefgedrag geregistreerd In de vorm van de soort en het aantal 

n aanpassing Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017- 

  

Er worden 118 integrale controles miieu uigevoerd; 

Er worden 101 integrale controles brandveiig gebruik uitgevoerd: 

Monumentenvergunningen worden actief gecontroleerd: 

Het inrichtingenbestand wordt geactualiseerd middels onderzoek naar het KvK-bestand voor de 

kermen Banholt, Mheer en Noorbeek: 

Openstaande en nieuwe meidingen van ilegale bewoning zuilen worden 

opgepakt 

Integrale controle bedrijventerrein Aan de Fremme (bedfijven met ekortkomingen in 2015), 

Ale, niet anonieme, klachw/meidingen en handhavingsverzoeken worden in behandeling 

genomen, 

Besluiten worden binnen de wet   

lijke termijn genomen 
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De speciteke doelstelingen op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten voor 2018 zijn: 

2 

2 

2 

EA 

Evaluatie van de folder meldingsplichtige evenementen (type A-evenementen) 

Evenementen met isicovoll constructies en!of herhaalde klachten worden gecontroleerd bij 

‚een slecht naleefgedrag 

Drank- en Horecavergunningen worden administratief gecontroleerd 

Stookontheffingen worden binnen S werkdagen afgehandeld; 

Ondersteuning b de evaluatie van het Reclamebeleid. 
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