
 

 

Samenvatting 
(uit: Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezichts- en Handhavingstaken (VTH-
taken) 2013 
 
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken 
(VTH-taken) 2013 (verder: uitvoeringsprogramma) voor de gemeente Hof van Twente. 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. Echter voor een goede uitvoeringcyclus van vergunningverlening en 
toezicht en handhaving is het noodzakelijk om de (planning van) alle VTH-taken onder te 
brengen in een integraal uitvoeringprogramma. Het programma wordt u 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. 
  
In het kader van de lopende landelijke ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoerings 
diensten (RUD’s), die op 1 januari 2013 van start zijn gegaan, is dit jaar gekozen om een 
programma te schrijven, gebaseerd op het programmaformat van  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. Voor de overige taken wordt aansluiting gezocht bij de risico 
analyses 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.  
 
Sinds 1 januari 2013 is de NetwerkRUD Twente een feit. Dit houdt in dat vanuit het 
Informatie- en Coördinatie- en servicecentrum (ICS) van de RUD, gepland en geprioriteerd 
gaat worden in de uit te voeren toezichts- en handhavingszaken voor wat betreft het 
basistakenpakent+. Er is sprake van een groeimodel. Op gemeentelijkniveau wordt er met 
behulp van de regionaal vastgestelde risicoanalyse voor het milieudeel de prioriteitsstelling 
op gebied van toezicht en handhaving bepaald. Voor de overige Wabo-taakvelden wordt er 
in werkgroepverband toegewerkt naar een uniforme risicoanalyse. 
 
De gemeente Hof van Twente geeft, conform de door de gemeenteraad op 30 september 
2008 vastgestelde Nota integrale handhaving, op structurele en programmatische wijze 
invulling aan integrale uitvoering van de handhaving op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. 
 
Met behulp van de regionale Risicomodule© handhaving, ontwikkeld door adviesbureau 
Oranjewoud en kentallen zoals deze zijn opgenomen in de regionale Producten en Diensten 
Catalogus (PDC) is op milieutaakvelden de prioriteitstelling van het nu voorliggende 
programma tot stand gekomen. Voor de overige taakvelden van de fysieke leefomgeving die 
niet in de RUD zijn gebracht is dit programma gebaseerd op ervaringscijfers die over de 
afgelopen jaren zijn gegenereerd. Opgemerkt dient te worden dat de in de PDC vermelde 
uren (sterk) afwijken van de kentallen en ervaringscijfers zoals deze de afgelopen jaren bij 
vaststelling van het lokale uitvoeringsprogramma zijn gehanteerd. Daar waar dit aan de orde 
is, wordt dit tekstueel bij de betreffende onderdelen vermeld. 
 
Het voorliggende programma is afgestemd met de volgende externe partners: 
Provincie Overijssel, Politie, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, en het 
Openbaar Ministerie. 
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Aandachtspunten/ontwikkelingen.  
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is gekeken naar zaken die in 2012 zijn 
opgevallen omdat ze goed of minder goed uit de verf zijn gekomen.  
 
Ook voor het jaar 2013 zijn er weer de benodigde ontwikkelingen te verwachten (wetgeving 
en anderszins), waar door de gemeenten op geanticipeerd moet worden. Gedacht kan 
worden aan (niet limitatief) de wijziging van het Activiteitenbesluit, de Drank- en Horecawet 
en daarnaast is er natuurlijk de vorming en doorontwikkeling van de RUD. 
 
In hoofdstuk 5 wordt voor vergunningverlening, gebaseerd op de regionaal vastgestelde 
Producten en Diensten Catalogus (PDC) en planningstool inzicht gegeven in de verwachte 
werkvoorraad en capaciteitsinzet op lokaal en RUD niveau.  
 
Voor vergunningverlening op de verschillende taakvelden zijn voor Milieu 6.321 uren 
benodigd, voor Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening 6.804 uren, de Algemene 
plaatselijke verordening (APV), bijzondere wetten en overige verordeningen 1.360 uren, en 
juridische ondersteuning 5.510. 
 
In de hoofdstuk 6 wordt de wijze omschreven waarop de handhaving op het gebied van, APV 
en bijzondere wetten en overige verordeningen, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke 
ontwikkeling (Bwt-RO), brandveiligheid en milieu inclusief bodemtaken in de gemeente Hof 
van Twente in 2013 wordt uitgevoerd.  
 
Voor handhaving op de diverse beleidsterreinen zijn voor APV, bijzondere wetten en overige 
verordeningen 2.270, voor Bwt-RO. 3.740, brandweer 1.045 uren en milieu- en bodemtaken 
4.070 uren beschikbaar. Om te voldoen aan de PDC en de kwaliteitscriteria moeten van de 
RUD 785 uren worden betrokken. De handhavingscapaciteit wordt voornamelijk ingezet op: 

 APV: vervuiling door hondenpoep, parkeerexcessen, afval gerelateerde zaken, 
Drank- en Horecawet, uitstallingen op straat, terrassen, reclame-uitingen (excessen), 
toezicht evenementen, het behandelen van meldingen en klachten op gebied van 
kleine overlastfeiten in de openbare ruimte en controle op kapvergunningen en 
herplantplicht;  

 Bwt-RO: inspecties bij bouw- en slooplocaties, behandelen van klachten, 
calamiteiten en handhavingsverzoeken en uitvoering project ‘tijdelijke vergunningen’;  

 Brandweer: controles brandveilig gebruik en het afhandelen van klachten en 
meldingen; 

 Milieu- en bodemtaken: geprioriteerde milieucontroles, het uitvoeren van 
handhavingsprojecten, het behandelen van klachten en meldingen en uitvoering van 
bodemtaken. 

 
 


