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Behandelde meldingen leefomgeving

I.v.m. de tijdelijke maatregelen Covid-19, heeft de prioriteit 
van de afdeling in de handhaving van deze (tijdelijke) 
maatregelen gelegen. Dit heeft heel veel tijd en energie 
gevraagd.
De horeca is grotendeels gesloten geweest en er was een 
verbod op evenementen. In verband met de Corona-
maatregelen is een groot aantal reguliere controles niet 
uitgevoerd. Vooral op het gebied Brandveilig gebruik, horeca 
en in mindere mate Milieu. Onderdelen die doorgaans het 
minst scoren in het naleefgedrag. Zonder de onderdelen 
Brandveilig gebruik en horeca is er een naleefscore van 79%, 
maar deze is dus niet representatief voor een vergelijking 
met voorgaande jaren. 

Er is veel toezicht geweest op de noodverordening en de 
TWM Covid-19. Bijna alle toezichthouders van eenheid THV 
hebben zich hiervoor ingezet. 

Beschikbare formatie

Om de taak uit te voeren is de volgende toezichthoudende formatie 
beschikbaar

Toezichthouder Milieu 2,67

Toezichthouder Bouwen/sloop 2,25

Toezichthouder Brandveilig gebruik 1,39

Toezichthouder APV/OOV/DHW 2

Toezichthouder Groen/RO II 1,7

Totaal toezicht                                                            10, 01

De toezichthouders worden ondersteund door teamassistentes,
 juristen en een teamleider totaal 5,5 fte.

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://hyr.nl/?page=2&psig=AOvVaw1xsSwDqHnL3XD_aWKH1fI9&ust=1615028053240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICo3Mn-mO8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://hyr.nl/?page=2&psig=AOvVaw1xsSwDqHnL3XD_aWKH1fI9&ust=1615028053240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICo3Mn-mO8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://hyr.nl/?page=2&psig=AOvVaw1xsSwDqHnL3XD_aWKH1fI9&ust=1615028053240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICo3Mn-mO8CFQAAAAAdAAAAABAO


Zijn de doelen behaald

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Nederland ging vanwege de Covid-19 maatregelen in lockdown, er werd opgeschaald naar 
GRIP 4 en later verscheen er een tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vanuit de Rijksoverheid werden beperkingen opgelegd, die 
werden vastgelegd in noodverordeningen. Gemeenten moesten uitvoering geven aan de bepalingen in de noodverordening. Ook 
werd het toezicht hierop mede neergelegd bij de gemeentes. Ondernemers, organisaties en particulieren hadden vele vragen, 
die veelal bij de gemeenten binnen kwamen en waar veelal via onze afdeling in afstemming met andere vakafdelingen antwoord 
op werd gegeven. 

Geplande controles

Door de maatregelen ter voorkoming van besmetting konden veel geplande controles niet worden uitgevoerd. Zo moest de 
horeca de deuren sluiten en mochten er geen evenementen plaatsvinden. Alle controles, bij elkaar berekend, geeft een 
naleefscore. Nu er veel controles niet zijn uitgevoerd geeft deze berekening niet een representatief beeld in vergelijking met 
vorige jaren. Covid heeft veel invloed gehad op de realisatie en uitvoering van onze werkzaamheden in 2020.

Projecten

Vanaf de eerste Covid-maatregelen vanuit de overheid zijn de toezichthouders van team Toezicht en Handhaving ingezet op de 
naleving hiervan. De toezichthouders zijn dagelijks (ook in het weekend) ingezet om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van 
wat er in onze gemeentes speelde.  Ook de boa’s zijn dagelijks hiervoor ingezet. Elke aanpassing van de noodverordening vroeg 
om ander toezicht. Dit heeft geleid tot andere prioritering van werkzaamheden. Een crisis van deze omvang en deze lange duur 
heeft er ook voor gezorgd dat een groot deel van de geplande projecten genoemd in het uitvoeringsprogramma 2020 niet, of 
onvolledig zijn afgerond. Deze worden in 2021 verder opgepakt, zoals:

 Vetafscheiders
 Illegaal gebruik gemeentelijke eigendommen
 Illegale bewoning recreatieterreinen

Ook is de verwachting dat een deel van de beschikbare capaciteit in 2021 zal worden gebruikt voor het toezicht op de naleving 
van de Tijdelijke Regeling Maatregelen covid-19.  

Doel

Het doel om het naleefgedrag te verbeteren is dit jaar niet te meten, maar de stijging de laatste jaren is beperkt (tussen 70 en 75 
%). Dit leidt tot de vraag of met de beschikbare middelen en werkwijze een goed naleefgedrag van 85 % (volgens het Beleidsplan 
Handhaving 2017) wel gehaald kan worden.
Een onderzoek naar hoe het naleefgedrag te verbeteren, is opgenomen in het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 
2021.
Het jaarverslag van de FUMO wordt separaat aangeboden. 

Verbeterpunten

Samen met vergunningverleners en haar interne adviseurs, afdeling beheer en beleid van beide gemeentes, zal de gehele 
keten van vooroverleg, aanvraag, advisering, verlening, toezicht kritisch tegen het licht worden gehouden. Er zal worden 
onderzocht in hoeverre aan deze kant nog verbeteringen kunnen worden bereikt. Dus kan een vergunning helder en beter 
uitlegbaar en/ of kan de communicatie met de vergunningaanvrager/houder beter? Om de kwaliteit in zijn algemeenheid te 
verbeteren wordt voorgesteld een overlegstructuur in te richten waaraan door alle interne disciplines wordt deelgenomen. 
Het overleg wordt geïnitieerd door één van de drie coördinatoren en/of kwaliteitsmedewerker van VTHV.
Om de einddoelstelling van 85% te halen wordt momenteel intern onderzocht in hoeverre er aan de preventieve kant 
(voorkomen dat regels worden overtreden) nog wat kan worden verbeterd. 


