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Inleiding:
Het college moet jaarlijks een programma vaststellen voor taken op het gebied van
vergunningverlening en toezicht/handhaving (VTH) op het terrein van de fysieke leefomgeving.
De afgelopen tijd is met name het handhavingsuitvoeringsprogramma een aantal keren genoemd en
besproken in commissievergaderingen.
Kernboodschap:
1. Het college wil de raad informeren over het programma.
Op grond van artikel 7.4 van het Besluit omgevingsrecht moet het college jaarlijks het
handhavingsbeleid uitwerken in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de
voorgenomen activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd. Omdat op 1 januari 2013 de
Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland (RUD) van start is gegaan, is er volgens een vastgesteld
stramien gewerkt. Daarmee wordt uniformiteit tussen alle deelnemende partners bevorderd.
Omdat de RUD zich niet alleen op handhaving, maar ook vergunningverlening en specialismen richt,
is het programma conform het stramien breder samengesteld dan alleen handhaving. Het is dus niet
meer het ‘oude’ handhavingsuitvoeringsprogramma.
Het college heeft in haar vergadering van 18 februari 2013 het programma vastgesteld. Zie bijlage 1
voor het programma.
2. Het programma geeft inzicht in de uit te voeren taken en benodigde middelen.
Het programma verschaft inzicht in de activiteiten die voor de uitvoering van de (wettelijke) taken door
de gemeente moeten worden verricht. In dit programma is een overzicht opgenomen van de door de
gemeente uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en specialismen.
Het is dus een hulpmiddel om menskracht en middelen efficiënt in te zetten, waardoor een groter
rendement mogelijk is.
3. Het college wil de raad in kennis stellen van de rol- en bevoegdheidsverdeling.
Er blijkt op het gebied van vergunningverlening en handhaving telkens weer verwarring te zijn wat de
rolverdeling is tussen het college en de gemeenteraad. Daarom is ter informatie een schema van de
bevoegdheidsverdeling opgenomen in bijlage 2.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Vervolg:
De afspraak is dat het programma jaarlijks informerend via het RIS wordt aangeboden. De
agendacommissie heeft echter aangegeven het nog éénmaal middels een informerend
raadscommissievoorstel in het eerste kwartaal van 2013 terug te zien. Middels dit voorstel wordt
hieraan voldaan.
Daarnaast zal de raad in de loop van dit jaar geïnformeerd worden over de uitvoering van de RUD,
waarbij ook concreet inzicht zal worden gegeven in de financiële stand van zaken.
Bijlagen:
1. Programma uitvoering VTH-taken 2013
2. Rol- en bevoegdheidsverdeling college en raad m.b.t. uitvoeringsprogramma’s
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