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Beleidscyclus omgevingstaken

2021 0007 62 evaluatie WH-taken 2020

2021 0021 41 programma W H 2021

Geachte heer, mevrouw,

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) schrijft voor dat de gemeente een organisatie inricht die in staat is

om de omgevingstaken uit te voeren. Volgens de Wet revitalisering generiek toezicht houdt de

provincie toezicht. Eén van de criteria waaraan de provincie toetst is of de gemeente de

beleidscyclus volgt. Vaste onderdelen van de beleidscyclus zijn het jaarlijkse programma en de

evaluatie. Beide documenten sturen wij u hierbijtoe.

Provinciaal toezicht
ln januari kregen we de beoordeling over 2O20: de gemeente heeft een adequaat uitvoeringsniveau

Kwaliteitscriteria en de Verordening VTH

De criteria zijn door het rijk, IPO en VNG opgesteld. Uw raad heeft de criteria van toepassing

verklaard in de Verordening WH. Volgens de criteria moet de gemeente voor een adequate

uitvoering over een organisatie beschikken met voldoende formatie, deskundigheid en ervaring om

ook complexe taken te kunnen uitvoeren. Bijkomend criterium is dat de organisatie voldoende

omvang heeft om in vervanging te voorzien.

ln beide documenten vindt u een overzicht van de beschikbare formatie, per 01 -01'2021, en een

beoordeling van de beschikbare formatie, afgemeten aan de kwaliteitscriteria.

De organisatie voldoet grotendeels, maar daarbij tekenen we aan dat eind 2020 nog uitbreiding kon

plaatsvinden op de onderdelen Vergunningverlening en Toezicht.

Uitgevoerde taken in 2020
Het gebruikelijke programma is door de coronamaatregelen veranderd. Enerzijds is toezicht nodig op

de naleving van coronamaatregelen, anderzijds is toezicht op de jaarlijkse publieksaantrekkende

evenementen vervallen. Opvallend is dat het aantalomgevingsvergunningaanvragen met bijna 20%

is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een dergelijke toename komt in meer gemeenten voor.

&LÐiiM*!{,JÅ,âI. OV¡RV:tN A¡ND¡NHOUT !ENNIINO¡K VOOETENZANO



-2-

De beschikbare formatie voor vergunningverlening staat daardoor toch onder druk. Wij hebben hierin
voorzien door tijdelijke inhuur van personeel.

Vooruitblik
De organisatie treft voorbereidingen op invoering van de Omgevingswet. Vooralsnog geldt daarvoor
als datum 1 juli 2022. ln deze omstandigheden is er geen ruimte voor extra taken in het
u itvoeringsprog ram ma.

Met vriendelijke groet,
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