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Jaarverslag handhaving

Leunenberg

Besluit college

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Het jaarverslag handhaving 2017 vaststellen.
2. Het jaarverslag handhaving 2017 ter kennisname aan de raad aanbieden.
TOELICHTING

Inleiding
Het Besluit omgevingsrecht, een algemene maatregel van bestuur gekoppeld aan de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’), verplicht u om jaarlijks voor het toezicht op en handhaving van
o
o
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de Wabo een uitvoeringsprogramma vast te stellen en dit te evalueren in de vorm van een
jaarverslag.
Het voorliggend jaarverslag evalueert hoe is gepresteerd ten opzichte van de doelstellingen van het
handhavingsuitvoeringsprogramma voor het jaar 2017. Algehele conclusie: de doelstellingen van
voornoemd handhavingsuitvoeringsprogramma zijn grotendeels behaald, ondanks de beperkte
capaciteit. Voor detailinformatie wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarverslag.
Het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag gelden overigens alleen voor de taken toezicht en
handhaving. Er zal binnen afzienbare tijd begonnen moeten worden meteen vergelijkbare cyclus
voor de taak vergunningen. In dat verband moet uniforme methodiek ontwikkeld worden, zodat
uiteindelijk één uitvoeringsprogramma en één evaluatie voor toezicht en handhaving en
vergunningen opgesteld kan worden.
Argumenten
Het betreft een wettelijke verplichting.
Kanttekeningen
Het verslag met bijbehorende cijfers borduurt voort op eerdere verslagen en betreft - waar nodig een actualisatie daarvan.
Uitvoering
Na eventuele vaststelling van dit verslag wordt het - in het kader van interbestuurlijk toezicht - ter
beoordeling doorgezonden naar de Provincie.
Communicatie en Participatie
Het jaarverslag handhaving 2017 is openbaar. Er zijn althans geen redenen om het niet als openbaar
te beschouwen. Zodra u het heeft vastgesteld en het ter kennisname aan de raad is aangeboden,
wordt het op de gebruikelijke wijze beschikbaar gesteld.
Raadsinformatiebrief
Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. In communicatie
daaromtrent is het raadzaam om te benadrukken dat het een bevoegdheid betreft die u toekomt en
niet de raad.
Financiële paragraaf
De vaststelling van het verslag heeft geen financiële gevolgen.
Juridische paragraaf
Na vaststelling van dit jaarverslag, wordt voldaan aan een wettelijke verplichting. Ook doorzending
naar de Provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht is verplicht.

Risicoparagraaf
Het verslag met bijbehorende cijfers streeft een waarheid getrouw beeld na. Een enkele
onnauwkeurigheid in de jaarcijfers is echter niet uit te sluiten.
Duurzaamheidsaspecten
Het vaststellen van het handhavingsbeleid en -programma en het daarmee samenhangende
handhavingsjaarverslag 2017 dragen bij aan een duurzame instandhouding van de gemeente
Stichtse Vecht.
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Overige aspecten
Het jaarverslag wordt idealiter in het eerste in plaats van het tweede kwartaal van het daarop
volgende Jaar aangeboden.
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