
Bijlage 2:  Rol- en bevoegdheidsverdeling college en raad m.b.t. uitvoeringsprogramma’s 
 
 

Besluit omgevingsrecht 
 
Artikel 7.2. Handhavingsbeleid 

1. Het bestuursorgaan stelt het handhavingsbeleid vast in een of 
meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke 
doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het 
daartoe zal uitvoeren. 

…………..  

6. Burgemeester en wethouders maken het handhavingsbeleid 
bekend aan de gemeenteraad. Gedeputeerde staten maken het 
handhavingsbeleid bekend aan provinciale staten. 

 
 
 
 
= integrale 
handhavingsnota 
2012-2016 
(vastgesteld 
december 2011) 
 
 

Artikel 7.3. Uitvoeringsprogramma 

1. Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in 
een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de 
voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar 
uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan rekening met de 
krachtens artikel 7.2, eerste lid, gestelde doelen en de krachtens 
artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten. 

2. Het bestuursorgaan stemt het uitvoeringsprogramma af met de 
andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn 
met de strafrechtelijke handhaving. 

3. Burgemeester en wethouders maken het uitvoeringsprogramma 
bekend aan de gemeenteraad.  

 
= handhavings 
uitvoerings 
programma  
 (thans: 
programma 
uitvoering VTH-
taken 2013) 
 
 
 
 
 
 

Artikel 7.7. Rapportage 

…. 

2. Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks of de in het 
uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, opgenomen 
activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben 
bijgedragen aan het bereiken van de krachtens artikel 7.2, eerste lid, 
gestelde doelen. 

3. Burgemeester en wethouders maken de rapportage, bedoeld in 
het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, bedoeld in het tweede 
lid, bekend aan de gemeenteraad. Gedeputeerde staten maken de 
rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de 
evaluatie, bedoeld in het tweede lid, bekend aan provinciale staten. 

 
 
 
Jaarlijkse 
evaluatie 
= jaarverslag 
2012 (planning 1

e
 

kwartaal 2013) 
 



Wet milieubeheer 

   
Artikel 4.20  

1. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor een daarbij vast te stellen 
periode een gemeentelijk milieuprogramma vast.  

…………….. 

Artikel 4.21  

1. Het gemeentelijke milieuprogramma wordt voorbereid door 
burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders leggen 
het ontwerp van het programma bij het ontwerp van de begroting 
voor aan de gemeenteraad.  

………… 

 
 
 
 
= milieu 
programma 2013 
(vastgesteld door 
raad in november 
2012) 
 
 
 
 
 
 
 

Wet milieubeheer 

 

Artikel 21.1  

1. Burgemeester en wethouders, ….. doen jaarlijks verslag aan de 
gemeenteraad, over hun beleid met betrekking tot de uitvoering 
van de hoofdstukken 8, 13 en 18 en paragraaf 14.1 van deze 
wet. ……….. 

 
  
 
 
= 
milieujaarverslag 
2012 (planning 1

e
 

kwartaal 2013) 

 
 
 


