
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  9 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. J.H.A. Goudt 

Voor informatie:  A.J. Arends, Vergunningen en handhaving  

Onderwerp:  Uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 

 

1. Aanleiding 

Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) 

2013 (verder: uitvoeringsprogramma) voor de gemeente Hof van Twente geeft inzicht in de 

planning en priortering van taken op gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), de Algemene plaatselijke verordening (APV), Brandweertoezicht en handhaving 

(brandveilig gebruik) en milieutoezicht en handhaving inclusief bodemtaken. Tot en met het 

jaar 2012 werd er jaarlijks een Handhaving Uitvoering Programma (HUP) opgesteld. In het 

HUP werd programmatisch toezicht en handhaving voor Wabo-taken, APV en bijzondere 

wetten en brandveiligheidstaken geschreven. In de jaren 2011 en 2012 bestond dit 

programma, vooruitlopend op de start van de regionale Uitvoeringsdienst (RUD) uit een 

regionaal deel en een lokaal deel. Een Vergunningenprogramma is niet eerder op deze wijze 

geschreven. Het is echter voor een goede uitvoeringcyclus van vergunningverlening en 

toezicht en handhaving noodzakelijk om de (planning van) alle VTH-taken onder te brengen in 

een integraal uitvoeringprogramma. Het programma wordt u in een later stadium dan 

gebruikelijk aangeboden. Dit in verband met het optuigen van de RUD-organisatie (directie en 

medewerkers) en de ontwikkeling van producten door de RUD die benodigd zijn voor planning 

en urenverrekening die later dan verwacht zijn opgeleverd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het kader van de lopende landelijke ontwikkelingen rondom de RUD’s, die op 1 januari 2013 

van start zijn gegaan, is dit jaar gekozen om een programma te schrijven, gebaseerd op het 

het format van het programma 2012 met betrekking tot de handhavingstaken. Nieuw is het 

opnemen van vergunningverleningstaken in dit integrale uitvoeringsprogramma. In het 

uitvoeringsprogramma 2013 is vooral ruimte voor de uitkomst van de regionale risicoanalyse 

voor het basistakenpakket+, en voor de prioritering in de programmering van deze taken. Het 

basistakenpakket+ bestaat uit alle milieutaken voor vergunningverlening, toezicht en 
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handhaving en specialistisch advies. Voor de overige taken wordt aansluiting gezocht bij de 

risicoanalyses van voorgaande jaren. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen lokale en 

bovenlokale taken. Ook worden de taken verdeeld tussen lokaal en centraal gestuurde taken. 

In 2013 zal worden gewerkt aan een verbeterd format voor de komende jaren.  
 

RUD’s 

In de afgelopen jaren heeft het rijk geconstateerd dat de uitvoering van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving van het omgevingsrecht verbetering behoeft. In 2009 zijn over de 

aanpak van dat verbeteringstraject afspraken gemaakt met de koepels VNG, IPO en UvW. Het 

kabinet Rutte I heeft de conclusies uit de voorafgaande periode overgenomen. Aan deze 

opgave moet vorm worden gegeven door het vormen van RUD’s.  

 

De te vormen RUD’s zijn uitvoeringdiensten. Dat betekent dat gemeenten en de provincie 

bevoegd gezag blijven inzake de VTH-taken. De invoering van de RUD’s verandert niets aan 

deze verantwoordelijkheid van de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Wel maken de 

bevoegde gezagen afspraken over middelen, processen en continuïteit.  

  

De Overijsselse partners hebben gekozen voor RUD vorming volgens het eigen model, de 

NetwerkRUD. Op die manier willen de Overijsselse partners voldoen aan de eisen die landelijk 

aan hen gesteld worden. De Overijsselse afspraken gaan verder dan landelijk verplicht. Op 

1 januari 2013 is gestart met het basistakenpakket+. Hierin zijn alle milieutaken voor vergun-

ningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies ondergebracht. De partners 

hebben de ambitie uitgesproken om toe te groeien naar een Wabobrede taakuitvoering in RUD 

verband. In Overijssel ontstaan twee NetwerkRUD’s, te weten IJsselland en Twente. Er is een 

gezamenlijk bedrijfsplan geschreven.  

 

In dit Bedrijfsplan zijn onder meer de volgende afspraken verwoord:   

 Voor het bovenlokale takenpakket geldt een minimumuitvoeringsniveau dat de partners 

gezamenlijk vaststellen en dat ten minste op het wettelijk minimumniveau ligt;  

 Alle partners zorgen voor de middelen (capaciteit en geld) voor afhandeling van hun werk-

voorraad;  

 De regionale bundeling (en op een aantal punten: bovenregionale bundeling) van de 

capaciteit van de partners zorgt er voor dat aan de landelijk geldende referentie set 

kwaliteitscriteria kan worden voldaan. 

 

Met het nu voorliggende uitvoeringsprogramma wordt aan de landelijk en regionaal geldende 

afspraken voldaan. 

 

Reikwijdte van het programma 2013  
 

Vergunningverlening 

In het uitvoeringsprogramma is voor de verschillende onderdelen op gebied van vergunning-

verlening de beschikbare en de benodigde capaciteit en aantallen op te leveren producten 

weergegeven. 

 

Toezicht en handhaving 

Naast de milieutaken zijn er taken die buiten de RUD lokaal worden opgepakt. Dit zijn taken op 

gebied van vergunningverlening, toezicht- en handhaving op het gebied van de Algemene 

plaatselijke verordening (Apv), bijzondere wetten en overige verordeningen, bouw- en woning-

toezicht en ruimtelijke ordening. Het brandweertoezicht en handhaving (brandveilig gebruik) 

wordt organisatorisch aangestuurd vanuit Brandweer Twente. Lokaal zijn echter de prioriteiten 

en bijbehorende capaciteit bepaald. Voor de diverse taakvelden zijn voor 2013 prioriteiten 

gesteld en zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. 
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De geformuleerde operationele doelstellingen inzake APV-handhaving luiden:  

1. Tegen vervuiling door hondenpoep en het niet aanlijnen van honden wordt strafrechtelijk 

opgetreden.  

2. Tegen parkeerexcessen wordt strafrechtelijk opgetreden. 

3. Bij aantreffen van gedumpt of op verkeerde wijze aangeboden afval wordt, indien de 

identiteit kan worden vastgesteld, strafrechtelijk opgetreden. 

4. Alle in 2010 opgelegde herplantverplichtingen worden in 2012 gecontroleerd. 

 

De geformuleerde operationele doelstellingen inzake Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke 

ordening luiden:  

1. Controle op alle sloopvergunningen met asbest. 

2. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot bouwen zonder of in 

afwijking van een vergunning. 

3. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot gebruik in afwijking van het 

bestemmingsplan. 

4. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot wijzigen van een 

monument zonder of in afwijking van een vergunning. 

 

Op basis van het Twents controleplan zijn de onderstaande operationele doelstellingen inzake 

Brandweertoezicht en handhaving (brandveilig gebruik) gekozen: 

1. De geplande controles zoals opgenomen in het controleplan Hof van Twente worden 

uitgevoerd. 

2. Alle paasvuren waarvoor ontheffing van het stookverbod wordt gevraagd worden 

gecontroleerd. 

3. het project „brandveiligheid zorginstellingen‟ wordt uitgevoerd. 

 

Naast uitvoering van controles op basis van de risicoanalyse in RUD verband worden de 

onderstaande projecten op milieugebied uitgevoerd:  

1. Het project Concern- en systeemtoezicht bij Vitens wordt uitgevoerd. 

2. Het project vuurwerkcontroles wordt uitgevoerd. 

3. Conclusie 

Het college heeft op 9 april 2013 besloten het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 vast te 

stellen. Over de resultaten die op basis van het voorliggende programma worden gerealiseerd, 

wordt u in het jaarverslag VTH-taken in het eerste kwartaal van 2014 geïnformeerd. 


