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1. Handhavingsuitvoeringsprogramma 
fysieke leefomgeving 2019

2. Handhavingsjaarverslag 2018
3. Integraal HB 2015-2018 (r*' wijz.)

Besluit college CONFORM AÜVlEb

Advies te nemen besluit
1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019 en het 

Handhavingsjaarverslag 2018 vaststellen.
2. Het Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 Ie herziening) met één jaar verlengen.
3. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019 en het 

Handhavingsjaarverslag 2018 in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie 
toezenden.

4. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019 en het 
Handhavingsjaarverslag 2018 ter kennisname aan de raad toezenden.
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TOELICHTING

Inleiding
Hierbij worden het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019 (HUP 2019) en het 
Handhavingsjaarverslag 2018 aan uw college ter vaststelling aangeboden.
Tevens wordt voorgesteld om het Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 Ie herziening) met één 
jaar te verlengen.

Argumenten

HUP/Handhavingsjaarverslag
1. Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten jaarlijks een 

Handhavingsuitvoeringsprogramma en Handhavingsjaarverslag worden vastgesteld. Met het 
HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 wordt aan deze verplichting voldaan.

2. In het HUP 2019 wordt kenbaar gemaakt wat uw college in het jaar 2019 aan handhaving 
gaat doen en hoe u dit gaat doen. Dit is uitgewerkt in productbladen. De handhavingstaken 
die de gemeente programmatisch uitvoert hebben betrekking op de ruimtelijke 
ordeningstaken (taken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), taken in 
het kader van de openbare ruimte (APV) en taken in het kader van de Drank- en Horecawet.

3. In het handhavingsjaarverslag wordt het HUP 2018 geëvalueerd en wordt aangegeven of de 
doelstellingen die in het HUP 2018 zijn opgenomen, zijn gerealiseerd. De algehele conclusie 
is dat de gestelde doelstellingen zijn gehaald. Voor detailinformatie wordt verwezen naar het 
jaarverslag.

Verlengen beleid
4. De gemeente neemt deel aan een VTH-samenwerking waarin nagenoeg alle gemeenten van 

de provincie Utrecht participeren. Het doel van dit overleg is om gezamenlijk, in samenspraak 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, Regionale uitvoeringsdienst 
en de provincie, een viertal “producten” op te leveren. Te weten een 
handhavingsuitvoeringsbeleid, een uitvoeringsprogramma, een jaarverslag en een 
risicoanalyse. Deze producten dienen vóór 2020 gereed en aangepast te zijn. Thans geldt 
het Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 Ie herziening)
De krachtenbundeling van de gemeenten en de partners zal leiden tot betere 
(uniforme)producten. De gemeentes kunnen vervolgens, ieder voor zich, deze producten 
aanpassen aan hun specifieke aandachtspunten en wensen. Dit maakt dat het raadzaam, in 
afwachting van het nieuw te ontwikkelen beleid, het huidige beleid met één jaar te verlengen. 
Navraag bij de provincie wees uit dat zij het niet bezwaarlijk acht dat het huidige beleid wordt 
verlengd.

Dit voorstel draagt bij aan een gemeente waar inwoners zich veilig voelen en merkbare handhaving 
ervaren (Collegewerkprogramma, Programma 2 Veiligheid).

Kanttekeningen
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving voor het jaar 2018 (HUP 2018) is aan 
de provincie gezonden in het kader van interbestuurlijk toezicht. De provincie heeft het resultaat van 
de toetsing van het HUP 2018 nog niet bekend gemaakt, zodat eventuele verbeterpunten niet kunnen 
worden verwerkt in het HUP 2019.

Uitvoering
In het HUP 2019 is een capaciteitsplanning opgenomen zodat per productblad is aangegeven 
hoeveel uur er in 2019 voor de betreffende handhavingstaak beschikbaar is.
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Het HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 worden in het kader van interbestuurlijk toezicht 
aan de provincie gezonden. Het Hup 2019 en het handhavingsjaarverslag 2018 worden ter 
kennisname aan de raad gezonden.

Communicatieparagraaf
Van de vaststelling van het HUP 2019 wordt kennis gegeven in de Vechtstroom. Daarnaast wordt de 
integrale tekst op de gemeentelijke website en op www.overheid.nl gepubliceerd.

Raadsinformatiebrief
Nadat het HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 zijn vastgesteld worden deze ter 
kennisname aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief (zie navolgend).

Raadsinformatiebrief: Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke ieefomgeving 2019, 
Handhavingsjaarverslag 2018, verlengen handhavingsuitvoeringsbeleid met één Jaar.

Het college heeft in de vergadering van 26 maart 2019 het Handhavinqsuitvoerinqsproqramma 
fysieke leefomqevinq 2019 (HUP 2019) alsmede het Handhavinqsiaarverslaq 2018 vastgesteld. 
Daarnaast heeft zij het Handhavinqsuitvoerinqsbeleid (2015-2018 1^ herzieninq) met één jaar 
verlengd. Deze 3 beleidsstukken vindt u hier.

HUP/Handhavingsjaarverslag
De verplichting om jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma alsmede een 
handhavingsjaarverslag vast te stellen, is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht.
In het HUP 2019 staat wat het college in het jaar 2019 aan handhaving gaat doen en hoe dit wordt 
aangepakt. De handhavingstaken die de gemeente programmatisch uitvoert hebben betrekking op de 
ruimtelijke ordening, taken in het kader van de openbare ruimte en taken in het kader van de Drank
en Horecawet. Daarnaast is in het HUP 2019 vermeld dat diverse taken zijn uitbesteed aan de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de Veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid)

In het handhavingsjaarverslag 2018 wordt het HUP 2018 geëvalueerd en aangegeven of de 
doelstellingen die in het HUP 2018 zijn opgenomen, zijn gerealiseerd.
Het HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 worden in het kader van het interbestuurlijke 
toezicht aan de provincie toegezonden.

Verlengen beleid
Het college heeft besloten Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 1® herziening) voor de duur van 
één jaar te verlengen. Dit in afwachting op beleid dat tezamen met een groot aantal andere 
gemeentes van de provincie Utrecht en de partners ( Omgevingsdienst Regio Utrecht, 
Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de provincie) wordt ontwikkeld

De vaststelling van het HUP, het jaarverslag en het verlengen van het beleid is een 
collegebevoegdheid en wordt ter informatie ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Financiële paragraaf
De in het HUP 2019 opgenomen handhavingscapaciteit is afgestemd op de in 2019 beschikbare 
budgetten.

Juridische paragraaf
Het vaststellen van het HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 zijn wettelijk verplicht. 
Daarnaast dienen deze stukken in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie te 
worden gezonden.
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Risicoparagraaf
Het vaststellen van het HUP 2019 doet niet af aan het feit dat incidenten of actualiteiten vereisen af 
te wijken van het vastgestelde kader.

Duurzaamheidsaspecten
Het HUP 2019 bevat diverse aspecten die zijn gerelateerd aan duurzaamheid. Zo werkt de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) volgens het uitvoeringsprogramma 2.0 waarbij wordt 
gerapporteerd over bereikte resultaten in plaats van aantallen. Dit leidt tot efficiënter werken en een 
hogere kwaliteit van de leefomgeving. De ODRU ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan de 
regels voor de emissie van milieubelastende stoffen. Naast dit toezicht beziet de ODRU in 
samenwerking met de bedrijven welke maatregelen zij kunnen nemen om het energieverbruik te 
beperken.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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