
“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. 
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 Raadsmemo 

Datum:  5 augustus 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  A.J. Arends, afdeling Publiekscentrum  

Onderwerp:  Jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 

 

1. Aanleiding 

Ter inzage voor u ligt het Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningverlening-, Toezicht- 

en Handhavingstaken 2013 (VTH-taken). Overeenkomstig artikel 7.7 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) dient jaarlijks in een verslag gemotiveerd vastgelegd te worden of 

doelstellingen die op basis van het uitvoeringsprogramma VTH-taken zijn gesteld ook daad-

werkelijk zijn gehaald. Tevens wordt verslag gedaan van acties die op handhavings-gebied zijn 

uitgevoerd en daaraan gerelateerd de tijd die met de uitvoering er van gemoeid is. De priori-

teiten en doelen zoals gesteld in het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 worden in dit 

jaarverslag geëvalueerd. 

 

Tot en met het jaar 2012 werd er jaarlijks een Handhaving UitvoeringsProgramma (HUP) 

opgesteld. In het uitvoeringsprogramma werd op programmatische wijze toezicht en hand-

having voor Wabo-taken, APV en bijzondere wetten en brandveiligheidstaken geschreven. Een 

uitvoeringsprogramma waarin de vergunningverleningstaken zijn geprognotiseerd heeft in 

2013 zijn primeur beleefd. Voor een goede uitvoeringcyclus van vergunningverlening en 

toezicht en handhaving is het noodzakelijk om de (planning van) alle vergunningverlening, 

toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) onder te brengen in een integraal uitvoering-

programma. Het jaarverslag vormt een essentieel onderdeel van de professionele beleids-

cyclus voor toezicht en handhaving.  

2. Evaluatie programma vergunningverlening 

In het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 zijn voor het eerst de taken van  vergunning-
verlening geprognotiseerd. Tot nu toe ging het alleen over toezicht en handhaving. Voor een 
goede uitvoeringcyclus van vergunningverlening, toezicht en handhaving is de planning van 
alle vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) ondergebracht in een 
integraal uitvoeringprogramma. Deze evaluatie is beknopt omdat slechts beperkte gegevens 
te generen zijn en krijgt in de volgende versie meer inhoud. 
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Milieu 
Het takenpakket van vergunningverlening voor de activiteit milieu hoort bij het “basistaken-
pakket +” en daarmee bij de werkzaamheden van de RUD. Deze werkzaamheden staan in 
de planningstool van de RUD en zijn berekend volgens de Producten Diensten Catalogus 
(PDC) waarin gemiddelde uren per product zijn toegekend. Daarbij horen uren voor vergun-
ningverlening, casemanagement en specialisme. 

In totaliteit zijn 123 producten (vergunningen en meldingen) geleverd.  

 

Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening 
Hof van Twente voert de vergunningverlening voor bouw- en woningtoezicht (BWT) en de 
daaraan gerelateerde taken die niet bij de “basistaken+” horen, zelf uit. Er wordt geen 
capaciteit ingehuurd en er worden geen taken via centraal gestuurde uitwisseling uitgevoerd. 
Hof van Twente heeft voldoende capaciteit en kwaliteit om haar taken zelf uit te voeren.   
 
Op basis van de aangevraagde vergunningen van de laatste vijf jaar, de te verwachte 
bouwprojecten in Hof van Twente en de landelijke prognoses op dit gebied, is een prognose 
gemaakt van het aantal te verwachten vergunningaanvragen voor de BWT en de daaraan 
gerelateerde producten. Op grond van deze aspecten is de te verwachte aantallen met 40% 
naar beneneden bijgesteld t.o.v. de periode 2007-2011. Het aantal aanvragen voor de 
bouwactiviteit is achtergebleven bij de verwachting. In totaliteit zijn 444 producten (vergun-
ningen en meldingen) geleverd. 
 

Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige verordeningen 
Het vakgebied APV en bijzondere wetten betreft grotendeels de vergunningverlening voor  

evenementen en activiteiten en voor de vergunningverlening Drank- en Horecawet. 

Daarnaast geven wij hier de aanvragen om omgevingsvergunning (Wabo) weer voor de 

activiteit “vellen houtopstand” en “uitrit aanleggen of veranderen”. De verwachting voor 2013 

is gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren en zijn op onderdelen naar beneden 

bijgesteld. Als dereguleringstaakstelling en als lastenverlichting voor burgers en bedrijven is 

namelijk voor een aantal APV vergunningen, zoals voor reclame, de vergunningplicht 

vervallen. Daarnaast zullen een aantal APV vergunningen niet meer jaarlijks, maar voor 

meerdere jaren verleend worden. Resultaat is dat er minder producten zijn behandeld dan 

begroot. In totaliteit zijn 393 producten (vergunningen en meldingen en ontheffingen) geleverd. 

3. Evaluatie programma toezicht en handhaving 

Het jaarverslag geeft u een beeld van resultaten die het afgelopen jaar door het cluster 

handhaving zijn behaald. Vooraf zijn in het uitvoeringsprogramma VTH-taken operationele 

doelstellingen geformuleerd die binnen de beschikbare formatie van het cluster gerealiseerd 

dienen te worden.  

 

In het jaarverslag is een evaluatie uitgevoerd met een transparante verantwoording van inzet, 

prestaties en resultaten in het afgelopen jaar. De evaluatie kan leiden tot een bijstelling van de 

werkzaamheden in het volgende jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de per taakveld 

geformuleerde doelstellingen en het uitvoeringsresultaat daarvan. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige verordeningen 
De Boa’s worden ingezet ten behoeve van APV-toezicht en handhaving op gebied van 
leefbaarheid en veiligheid, waarbij als speerpunten gelden: 
- vervuiling door hondenpoep en aanlijnplicht; 
- parkeerexcessen; 
- afval gerelateerde zaken 
- controle op kapvergunningen en herplantplicht. 
- Drank- en horecawet 
- reclame-uitingen; 
- toezicht bij evenementen; 
- uitstallingen op straat; 
- terrassenbeleid. 
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Voor de bestuursrechtelijke handhaving op de Bomenverordening en herplantplicht is er voor 

gekozen om hiervoor, in verband met specialistische kennis, milieuhandhavingscapaciteit in te 

zetten. Op toezicht en handhaving zijn 150 uren gepland. Deze taak is in 2013 niet overeen-

komstig de planning uitgevoerd vanwege het vertrek van de inspecteur naar een werkkring 

buiten onze organistie. Er zijn 127 uren ingezet t.b.v controles op de herplantplicht. 

 
In 2013 hebben de Boa’s gebruik gemaakt van de aan hen toegekende opsporingsbevoegd-
heid. Ca. 400 inwoners van Hof van Twente zijn aangesproken c.q. voorgelicht over regels 
die in de APV zijn opgenomen op met name de regels over honden en het parkeerbeleid.  
In 2013 zijn er door de Boa’s 285 beschikkingen betreffende parkeerfeiten uitgeschreven en 
zijn 9 boetes opgelegd voor overige overlastfeiten, waaronder vervuiling door hondenpoep, 
het illegaal storten van afval en illegale kap.  
 
In het kader van toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) is in 2013 gestart met het voor-
lichten van alcoholverkooppunten inzake de geldende regelgeving. Er zijn in 2013 ca. 
20 controles c.q. voorlichtingsbezoeken uitgevoerd. Eind 2013 is gebruikgemaakt van het 
leeftijdsgrenzenteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het betrof 
leeftijdgrenscontroles bij diverse supermarkten en horecagelegenheden. De gemeentelijk 
toezichthouder heeft in het kader van het opdoen van ervaring met deze controles meege-
lopen. Bij één controle is geconstateerd dat er alcohol aan een 16 minner werd geschonken. 
Hiervoor is een waarschuwing uitgedeeld aan de ondernemer. 
 

Voor handhaving op de Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige 

verordeningen zijn de onderstaande operationele doelstellingen geformuleerd: 
 

Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige verordeningen 

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 2011 opgelegde herplantverplichtingen worden in 2013 gecontroleerd. 

 

Conclusies: 

1. Er is door Boa’s actief op het overlastfeit ‘vervuiling door hondenpoep ’In 2013 

strafrechtelijk opgetreden. Naast diverse uitgedeelde waarschuwingen is er 5 maal 

proces-verbaal opgemaakt. 

2. Er is door de Boa’s strafrechtelijk opgetreden tegen parkeerexcessen. 183 processen-

verbaal zijn uitgeschreven. 

3. Er is door de Boa’s strafrechtelijk opgetreden tegen afvaldumping of het op /onjuiste wijze 

aanbieden van afval. Na uitgebreid onderzoek, in één zaak met betrekking tot 

afvaldumping/onjuiste wijze aanbieden van afval kon door de Boa’s de identiteit van de 

overtreder worden vastgesteld. Voor betreffende overtreding is proces-verbaal 

opgemaakt. 

4. In 2013 zijn slechts enkele herplantplichten gecontroleerd. Twee opgelegde 

herplantverplichtingen hebben dermate veel uren opgeslokt dat in het eerste kwartaal van 

2013 reeds alle geplande uren zijn opgesoupeerd. Voorts heeft het vertrek van de 

uitvoerende medewerker, de geldende vacaturestop en de prioriteitstelling op andere 

taakvelden er toe bijgedragen dat er geen tijd beschikbaar was voor de resterende 

controles.   

 

De doelstellingen 1,2, en 3 zijn gerealiseerd. Doelstelling 4 is niet gerealiseerd. 
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Bouw- en woningtoezicht en Ruimtelijke ordening 

Aan de hand van bouwvergunningen, meldingen en lopende projecten werden reguliere 

bouwcontroles (inspecties) uitgevoerd. Gecontroleerd werd overeenkomstig het Handhavings-

en bouwbeleidsplan 2003 met name op constructieve veiligheid, welstand en ruimtelijke 

ordening. 

Er zijn in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma 2013 ca. 1.000 inspecties gepland. 

1.079 inspecties zijn uitgevoerd. Bij 296 inspecties zijn in eerste aanleg overtredingen gecon-

stateerd. In slecht 9 gevallen is het noodzakelijk gebleken een bestuurlijke waarschuwingsbrief 

te verzenden. Bij 1 zaak heeft het handhavingstraject een vervolg gekregen. De overige 8 

overtredingen zijn beëindigd. 

 

Voor toezicht en handhaving op gebied van Bouw- en woningtoezicht en Ruimtelijke ordening 

is in 2013 gekozen voor een viertal operationele doelstellingen. Hieronder zijn de resultaten 

beknopt weergegeven. 

 

Bouw- en woningtoezicht en Ruimtelijke ordening 

1. Controle op alle sloopvergunningen /-meldingen 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. 

 

Conclusies:  

1. Alle 246 asbest gerelateerde sloopvergunningen c.q. meldingen gecontroleerd. Bij 19 van 

deze inspecties zijn overtredingen geconstateerd.11 overtredingen zijn ter plekken 

verholpen. In 8 gevallen is een handhavingstraject in gang gezet In zijn algemeenheid kan 

worden gesteld dat de voorschriften welke aan de vergunning zijn verbonden goed worden 

nageleefd. 

2. 114 inspecties in het kader van bouwen zonder of in afwijking van de vergunning zijn uitge-

voerd. In 67 van de geïnspecteerde gevallen zijn overtredingen na inspectie beëindigd. In 

47 gevallen duurde de overtreding voort (lopende zaken). In 3 gevallen is een vooraankon-

diging tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. In geval is de last ook 

daadwerkelijk opgelegd. Deze procedures lopen door in 2014. 

3. 27 inspecties in het kader van gebruik in afwijking van het bestemmingsplan zijn 

uitgevoerd. In 22 van de geïnspecteerde gevallen zijn overtredingen geconstateerd in 2013 

ongedaan gemaakt. 6 zaken zijn overgedragen aan het cluster juridische ondersteuning. 

4. 11 inspecties in het kader van het wijzigen van een monument zijn uitgevoerd. Er zijn in dit 

kader geen overtredingen geconstateerd.  

 

De doelstellingen zijn gerealiseerd. 

 

Brandveilig gebruik 

In het uitvoeringsprogramma 2013 zijn 212 brandveiligheidsinspecties gepland. Er zijn 215 

inspecties uitgevoerd. Bij 37 ispecties zijn overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen 

zijn na eerste aanschrijving weggenomen. Tevens zijn 16 vuurwerkcontroles samen met een 

milieutoezichthouder uitgevoerd en 12 controles in de realisatiefase samen met een bouw-

inspecteur uitgevoerd. 
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Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 

doelstellingen geformuleerd: 

 

Brandveilig gebruik 

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. 

 

Conclusie:  

1. De geplande 212 controles zoals opgenomen in het controleplan Hof van Twente zijn 

uitgevoerd.  
2. Voor 27 paasvuren is een ontheffing afgegeven. Deze paasvuren zijn allen aan een 

controle onderworpen. Hierbij is slechts bij 1 paasvuur een overtreding van de 
voorschriften geconstateerd. 

3. Zorginstellingen behorende tot de bijzondere categorie zijn in 2013 2 maal gecontroleerd. 

 

De doelstellingen zijn gerealiseerd. 

 

Milieu 

Inrichtingen 

In het Uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van het uitvoeren van 190 milieucontroles, 

exclusief de ad-hoc controles. Er zijn, exclusief de stopper-stop1 controles, 136 controles 

reguliere controles uitgevoerd. Het niet realiseren van de planning wordt veroorzaakt doordat 

in 2013 als gevolg van een vertrekkende collega 0,75 fte vacatureruimte niet is ingevuld. 

Daarnaast zijn er door de RUD 8 controles uitgevoerd voor de gemeente Hof van Twente en 

zijn door de Hof van Twente als participant in het Kennispunt Agrarisch IPPC Twente 

namens de RUD 6 controles uitgevoerd buiten de gemeentegrenzen. 

 
In het Uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van het uitvoeren van 190 milieucontroles, 
exclusief de a-hoc controles. Er zijn, exclusief de stopper-stop controles, 136 controles 
reguliere controles uitgevoerd. Het niet realiseren van de planning wordt veroorzaakt doordat 
in 2013 als gevolg van een vertrekkende collega 0,75 fte vacatureruimte niet is ingevuld.  
 
Bij 96 gecontroleerde bedrijven zijn er overtredingen van voorschriften uit de vergunning of 
melding geconstateerd. In 2013 zijn 90 overtredingen op ambtelijke aanschrijving ongedaan 
gemaakt. In 6 gevallen was het aankondigen van het voornemen tot het opleggen van een 
last onder dwangsom noodzakelijk om af te dwingen dat overtredingen ongedaan worden 
gemaakt. 
 
Bodem en asbest 

In 2013 zijn 42 meldingen binnengekomen voor het toepassen van grond. Deze meldingen 

worden gecontroleerd op volledigheid en de kwaliteitsgegevens van de aangevoerde grond. 

In totaal is er 142.679 m3 grond gemeld. In vergelijking met 2012 is dit een forse toename, 

maar dat komt voornamelijk door meerdere grootschalige herinrichtingsprojecten van diverse 

watergangen (Boven Regge, Bolscherbeek, Schipbeek) van de waterschappen 

Vechtstromen en Rijn en IJssel. Een ander project waar veel grond is toegepast is de aanleg 

van twee grondwallen langs de N 346 bij Delden. Bijna alle meldingen grondverzet worden 

ter plaatse één of meerdere keren gecontroleerd. Daarnaast wordt door het toezicht in het 

veld te houden, niet-gemeld grondverzet opgespoord. Hierdoor kan de herkomst van de 

grond worden achterhaald en welke kwaliteit de grond heeft.  
 

                                                 
1 Stopper-stop: Agrarisch bedrijf dat in 2013 gestopt is met de intensieve veehouderij tak. 
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In 2013 zijn 9 bodemsaneringen uitgevoerd die onder de bevoegdheid van de gemeente 
vielen. Bij deze saneringen zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Verder zijn twee 
ondergrondse tanks gesaneerd. 
 

In 2013 zijn bij de afdeling Vergunningen en handhaving 4 meldingen/klachten 

binnengekomen over het aantreffen van asbest in of op de bodem. Bij deze meldingen is 

daadwerkelijk asbest aangetroffen. Als een melding binnenkomt wordt de locatie ter plekke 

bekeken en worden de bevindingen vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald welke 

maatregelen genomen moeten worden. 

 

Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 

doestellingen geformuleerd: 

 

Milieu 

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

2. Het project vuurwerkcontroles wordt uitgevoerd. 

 

Conclusies:  

1. Door het ontstaan van de RUD is het servicepunt Handhaving (SepH) opgeheven. Het 

project Vitens werd begeleid vanuit een projectorganisatie onder regie van het SepH. Door 

het wegvallen van het SepH en een gewijzigde prioriteitstelling door de RUD- directie heeft 

het Vitensproject geen vervolg gekregen in 2013.  

2. Het project vuurwerkcontroles is uitgevoerd. Er zijn in 8 technische controles uitgevoerd en 

de 8 controles tijdens de verkoopdagen hebben plaatsgevonden.  

 

Doelstelling 1 is omwille genoemde externe factoren niet gerealiseerd. Doelstelling 2 is 

gerealiseerd. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 


