
VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023 
 

 

 

 

   

 

VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023  

 

 
Deel 1 (lokale taken) 

   
 
 
Op 24 januari 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Hof van Twente. 
 

   

 

 

 



 

VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023 
 

Inhoudsopgave 

 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1. VTH-beleid ............................................................................................................................... 3 
2. Ontwikkelingen ................................................................................................................................ 4 

2.1. Omgevingswet ......................................................................................................................... 4 
2.2. Wet private Kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) ..................................................................... 6 
2.3. Visie veiligheid en plan van aanpak ondermijning................................................................... 7 
2.4. Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving .......................................................... 7 

2.4.1. Onderzoek kwaliteit vergunningverlening ........................................................................ 7 
2.4.2. Vier-ogen-principe ........................................................................................................... 7 
2.4.3. Kwaliteit digitale archivering ............................................................................................ 7 
2.4.4. Juridisch kwaliteitsmedewerker ....................................................................................... 8 

2.5. VTH beleid ............................................................................................................................... 8 
2.5.1. Beleidsdoelen VTH .......................................................................................................... 8 

2.6. Interbestuurlijk toezicht (IBT) ................................................................................................... 9 
2.6.1. Verbeterpunten IBT 2022 ................................................................................................ 9 

2.7. Risicoanalyse........................................................................................................................... 9 
2.8. Kwaliteitsverordening VTH en Kwaliteitscriteria 2.2 .............................................................. 10 
2.9. Themagewijs toezichthouden en handhaven ........................................................................ 10 
2.10. Beleid ontheffing sluitingsuren............................................................................................... 10 
2.11. Sanering en legalisering veehouderij .................................................................................... 10 
2.12. Verplichte energielabel C voor kantoren ............................................................................... 10 

3. Fysieke Leefomgeving ................................................................................................................... 11 
3.1. Plaats in de organisatie Hof van Twente ............................................................................... 11 
3.2. Beschikbare formatie ............................................................................................................. 11 
3.3. Vergunningverlening .............................................................................................................. 13 
3.4. Toezicht en handhaving ........................................................................................................ 13 

4. Terugblik 2022 ............................................................................................................................... 14 
5. Programma vergunningverlening .................................................................................................. 15 

5.1. Doelen en prioriteiten Bouwen en Ruimtelijke ordening ....................................................... 15 
5.2. Input- en prestatiedoelstellingen Bouwen en Ruimtelijke ordening....................................... 16 
5.3. Doelen en prioriteiten APV en bijzondere wetten .................................................................. 18 
5.4. Input- en prestatiedoelstellingen APV en Bijzondere wetten ................................................ 19 

6. Programma Toezicht & Handhaving ............................................................................................. 20 
6.1. Algemeen ............................................................................................................................... 20 
6.2. Doelen en prioriteiten Bouwen en Ruimtelijke ordening ....................................................... 23 
6.3. Input- en prestatiedoelstellingen Bouwen en Ruimtelijke ordening....................................... 24 

7. Programma Toezicht & Handhaving APV en bijzondere wetten ................................................... 26 
7.1. Doelen en prioriteiten per beleidsveld ................................................................................... 26 
7.2. Algemeen ............................................................................................................................... 26 
7.3. Themagewijs toezicht en handhaving ................................................................................... 27 
7.4. Input- en prestatiedoelstellingen T&H APV en bijzondere wetten......................................... 28 

8. Bestuursrechtelijke handhaving..................................................................................................... 29 
9. Programma Brandveiligheid .......................................................................................................... 30 

9.1. Doelen en prioriteiten per beleidsveld ................................................................................... 30 
9.2. Ontwikkelingen ...................................................................................................................... 30 
9.3. Advisering .............................................................................................................................. 31 
9.4. Toezicht in de gebruiksfase ................................................................................................... 32 

9.4.1. Toezichtstrategie brandveilig gebruik ............................................................................ 32 
9.4.2. Thematisch Toezicht ..................................................................................................... 33 
9.4.3. Toezichtstrategie bouwen .............................................................................................. 33 
9.4.4. Toezicht bij evenementen .............................................................................................. 33 
9.4.5. Overige controles (Ondermijning / Adhoc / Projecten) .................................................. 34 
9.4.6. Lokale afweging ............................................................................................................. 34 

Bijlage 1: Objectenlijst Hof van Twente (brandweer) ........................................................................ 35 
Bijlage 2: Overzicht risico’s en keuzen VTH Taken 2021 ................................................................. 36 
Bijlage 3: Doelen, beleidsindicatoren, instrumenten en streefwaarden ............................................ 37 
Bijlage 4: Overzichtstabel toepassen kwaliteitscriteria 2.2 ................................................................ 38 

 



 

3 
VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023 

 

1. Inleiding 
 
Met dit uitvoeringsprogramma wordt de taakuitvoering vastgelegd voor vergunningverlening, 
toezicht/handhaving en specialistische werkzaamheden in de fysieke leefomgeving in 2023.  
In het programma zijn de werkzaamheden op het gebied van de APV en bijzondere wetten 
opgenomen. Ook is er aandacht besteed aan de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding 
is nu gepland op 1 juli 2023, maar het blijft onzeker of die datum haalbaar is.  
 
Er worden doelen gesteld met indicatoren, waaraan we in 2023 willen voldoen. Daarnaast 
worden prioriteiten gesteld en wordt duidelijk gemaakt op welke taken de beschikbare 
capaciteit wordt ingezet. 
 
Het programma bestaat uit twee delen. Deel I gaat over de gemeentelijke (lokale) taken en 
deel II over de taken die door de Omgevingsdienst Twente (ODT) worden uitgevoerd. 
 
In hoofdstuk 2 van dit uitvoeringsprogramma worden ontwikkelingen benoemd, die gevolgen 
kunnen hebben voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hoofdstuk 3 geeft aan 
welk team in de organisatie belast is met de uitvoering van de VTH taken. In hoofdstuk 4 
wordt kort teruggeblikt op 2022. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten een weergave van 
concrete activiteiten, prioriteiten en speerpunten voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving.  
 

1.1. VTH-beleid 
 
De beleidsregels om zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan de taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht/handhaving en de ruimtelijke omgeving zijn op orde. Ook de 
gemeentelijk organisatie en de omgevingsdienst zijn daar adequaat op ingericht. Wij 
signaleren nieuwe ontwikkeling en anticiperen daar tijdig op. 
 
Het goed uitvoeren van alle taken blijft een uitdaging en vraagt om een creatieve inzet van 
middelen. Door prioriteiten te stellen en taakvelden als speerpunt te nemen is een goede 
balans gevonden in aanvaardbare risico’s in de ruimtelijke omgeving en de kwaliteit van 
dienstverlening. 
 
Het VTH-beleid (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) van de gemeente Hof van 
Twente geeft in hoofdlijnen invulling aan de lokale taken op het gebied van het 
omgevingsrecht. Het gaat om het toetsen van aanvragen om vergunning, het houden van 
toezicht en het handhaven van regels. Dit beleid is de basis voor de programmatische en 
integrale uitvoering van wettelijke taken.  
 
Het regionale uniforme VTH-beleid voor de ODT-taken wordt geactualiseerd. Vaststellen van 
het geactualiseerde beleid is voorzien voor 2023. Ook wordt in 2023 voor de lokale taken het 
VTH-beleid en de nadere uitwerking inclusief de risicoanalyse geactualiseerd. De nu 
geldende beleidstukken vormen de basis voor dit VTH-taken uitvoeringsprogramma.  
 
De uitvoering van het beleid op detailniveau wordt elk jaar geregeld in het 
Uitvoeringsprogramma met concrete werkzaamheden en prioriteiten. In het Jaarverslag 
wordt aangegeven of de doelstellingen zijn gehaald en worden knelpunten en 
verbeterpunten benoemd. Deze beleidscyclus zorgt voor monitoring, evaluatie en tijdig 
bijstelling van beleidsdoelen en taken. 
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2. Ontwikkelingen 
 

2.1. Omgevingswet  
 
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachting is nu dat de wet op 1 juli 2023 in 
werking treedt, maar dat is niet zeker. Vooral het landelijk digitaal stelsel (DSO) is een 
obstakel omdat het nog niet gebruiksvriendelijk is en onvoldoende stabiel.  
 
We zijn ons vanaf 2019 aan het voorbereiden op de nieuwe wet via het Programma 
Omgevingswet. Binnen dit programma werkten we via de volgende drie deelsporen aan de 
opgaven die de wet van ons vraagt:  

1. Wet  
2. Omgevingsgericht werken en  
3. Digitaal stelsel. 

 
De voorbereidende werkzaamheden werden de afgelopen jaren vanuit het programma 
opgepakt. Deze werkzaamheden kwamen vanuit verschillende disciplines samen en konden 
als nieuw en extra worden gezien. Door het voorbereidende werk zijn de voorwaarden 
gecreëerd om binnen het team te werken met de wet als onderdeel van het dagelijkse werk. 
Vanaf 1 januari 2023 zal Team VTH hier uitvoering aan geven. Voor de eerste helft van 2023 
is het belangrijkste punt het oefenen met het DSO en de daarbij behorende nieuwe 
werkwijzen.  
 
Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen over de Omgevingswet en sluiten wij aan bij 
landelijke en regionale overleggen. Ook worden de medewerkers verder geschoold in de 
wetswijzigingen als de ingangsdatum vaststaat. In dit programma wordt tijd opgenomen voor 
de invoering van de wet. We reserveren 350 uur voor vergunningverlening en 250 uur voor 
toezicht/handhaving. 
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2.2. Wet private Kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) 
 
Zoals het er nu naar uitziet gaat de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) vanaf 1 juli 2023 
stapsgewijs in. Het doel is de bouwkwaliteit te verbeteren door het invoeren van een nieuw 
stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw en de positie van de opdrachtgever ten opzichte 
van de aannemer te versterken. Het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging is vastgelegd in de 
Wkb en in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.  
 
In eerste instantie geldt de Wkb voor alle nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, dit zijn 
minder risicovolle gebouwen en bouwwerken zoals woningen en eenvoudige 
bedrijfsgebouwen zoals een bedrijfshal. Vanaf 1 januari 2024 zullen ook de verbouwingen 
die vallen onder de gevolgklasse 1 onder de Wkb worden gebracht. 
Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie volgen vanaf 2025 de bouwwerken in hogere 
risicoklassen. Door de stapsgewijze invoering kunnen wij als gemeente stap voor stap 
ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. De Wkb heeft gevolgen voor drie 
belangrijke onderdelen van het bouwproces. Het gaat om de toetsing van bouwplannen, de 
technische controle op de uitvoering van de werkzaamheden en de aansprakelijkheid van de 
aannemer.  
 
Onder de Wkb toetst de gemeente niet meer of het aannemelijk is dat het bouwen voldoet 
aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit (onder de Omgevingswet heet dit het 
Besluit bouwwerken leefomgeving). Dat doet de kwaliteitsborger. De gemeente moet 
controleren of het instrument dat voor kwaliteitsborging wordt ingezet voldoet. De 
kwaliteitsborger toetst ook tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische 
voorschriften van het Bouwbesluit 2012 (Straks het Besluit bouwwerken leefomgeving [Bbl]). 
Een uitzondering geldt voor hoofdstuk 7 en 8. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij de 
gemeentelijke toezichthouder. Hoofdstuk 7 gaat over het gebruik van bouwwerken, open 
erven en terreinen. Hoofdstuk 8 over het voorkomen van onveilige situaties en het beperken 
van hinder tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook blijft de gemeente verantwoordelijk 
voor het toetsen aan het bestemmingsplan, welstand en bouwverordening.  
 
In 2022 heeft gemeente Hof van Twente proefgedraaid met een pilotproject. Het gaat om de 
bouw van een twee onder één kap woning. De resultaten zullen begin 2023 beschikbaar 
komen zodra de woning wordt opgeleverd. 
 
In de overgangsfase naar de nieuwe wet zullen er meer uren nodig zijn voor de 
dienstverlening. Wij willen bedrijven en inwoners helpen die vragen hebben over de nieuwe 
regelgeving. Ook vraagt toezicht en handhaving tijd om te werken volgens de regels van de 
Wkb en voor het opstellen van nieuw (handhavings-)beleid. In dit programma nemen wij 
hiervoor 75 uur op voor vergunningverlening en 30 uur voor toezicht/handhaving. 
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2.3. Visie veiligheid en plan van aanpak ondermijning. 
 
Eind 2022 heeft de gemeenteraad de visie veilig werken, wonen, recreëren en samenleven 
in Hof van Twente vastgesteld. Bij dit meerjarenbeleidplan is ook het plan van aanpak 
ondermijning vastgesteld. Beide plannen hebben een directe invloed op het beleid van 
toezicht en handhaving voor de komende jaren. In de hoofdstukken 5 en 6 lichten wij dit toe.  
 
In dit programma nemen wij voor ondermijning 50 uur op voor vergunningverlening Wabo en 
100 uur voor vergunningverlening APV. Voor toezicht en handhaving is 115 uur 
opgenomen. 
 

2.4. Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
 

2.4.1. Onderzoek kwaliteit vergunningverlening 
Wij vinden het belangrijk te onderzoeken hoe inwoners, ondernemers, verenigingen en 
adviseurs de verschillende aspecten van de vergunningverlening ervaren. Het gaat hierbij 
om de snelheid, informatieverstrekking, vriendelijkheid en duidelijkheid. Deze 
dienstverleningsprincipes volgen uit het VTH-beleid. Hierdoor hebben wij inzicht in de 
kwaliteit van de dienstverlening en geven wij uitvoering aan verbeterpunten. Helaas is door 
een tekort aan formatie het onderzoek in 2022 niet uitgevoerd. Wij hebben prioriteit gegeven 
aan de basale dienstverlening en hebben voorkomen dat vergunningen van rechtswege zijn 
verleend. Wij willen in 2023 het klanttevredenheidonderzoek uitvoeren en daarbij twee jaar 
terugkijken. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij die omzetten in 
verbeteracties. Hiervoor reserveren wij 50 uur. 
 

2.4.2. Vier-ogen-principe 
Het vier-ogen-principe hanteren wij voor het bewaken van de kwaliteit van vergunningen. 
Vooral als het gaat om complexe of gevoelige dossiers. Voordat wij de vergunning 
verzenden, beoordeelt een andere collega van het team VTH de vergunning met 
overweging. Het doel daarvan is niet alleen een zorgvuldige motivering die in een eventuele 
procedure standhoudt. Maar ook uniformiteit in de dienstverlening en als team samen beter 
worden. 
 

2.4.3. Kwaliteit digitale archivering 
Naast het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek willen wij ook onze digitale vergunningen 
op orde hebben. Sinds 2021 vindt er een extra controle plaats voordat een verleende 
omgevingsvergunning het digitale archief in gaat. Deze controle heeft twee doelen:  
 

1. Controle op de kwaliteit van de data die het digitale archief in gaat. Zijn alle 
benodigde velden gevuld en zijn de documenten voorzien van de juiste metadata. 

2. Een rechtmatigheidstoets. Is de juiste procedure gevolgd. Zijn de juiste bouwkosten 
vastgesteld waarop de leges zijn berekend en zijn die ook gefactureerd. 

 
De controle wordt uitgevoerd door een andere collega van het team VTH dan de 
behandelaar van de aanvraag om vergunning. Er wordt voor deze controle 125 uur 
opgenomen. De feitelijke koppeling naar het digitale archief wordt in 2023 afgerond. Zaken 
die klaar en gecontroleerd zijn, worden dan in één keer overgezet naar het archief. In 2023 
zal gestart worden met het archiveren van oude digitale vergunningen. Dit zal als een nieuw 
project worden opgepakt in 2024 met wellicht de inzet van een stagiair.  
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2.4.4. Juridisch kwaliteitsmedewerker 
De functie Juridisch kwaliteitsmedewerker is een fulltime functie met twee taken. Eén 
onderdeel is gericht op het coördineren, ontwikkelen en ouderhouden van het beleid, het 
andere deel is gericht op juridische ondersteunding van handhavingstrajecten.  
Deze functie is voor 0,33 fte ingevuld voor de juridische ondersteuning. We zijn nog op zoek 
naar de kwaliteitsmedewerker (0,66 fte).  
 

2.5. VTH beleid 
 
In het VTH-beleid staat hoe wij de VTH-taken uitvoeren. Onder het lokale VTH-beleid vallen 
taken op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en openbare orde (APV en bijzondere 
wetten). Dit beleid moet in samenhang worden gelezen met het uniforme regionale VTH-
beleid die de ODT uitvoert. Het toewerken naar de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging (Wkb) maakt een bijstelling van het beleid nodig. Deze twee wetten 
dwingen immers tot een andere manier van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Naar verwachting wordt vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2023) voor het 
eerst gewerkt met de Omgevingswet en de Wkb. Dit is voor onze organisatie en voor onze 
inwoners een nieuwe manier van werken.  
 

2.5.1. Beleidsdoelen VTH 
Volgens het VTH-beleid richten we ons vooral op de drie hoofddoelen van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving: 

1. Fysieke veiligheid 
2. Omgevingskwaliteit 
3. Duurzaamheid 

Wij lichten hierbij toe hoe dit uitvoeringsprogramma bijdraagt aan deze beleidsdoelen. 
 
1. Fysieke veiligheid 
Als de Wkb gaat gelden, vervalt in eerste instantie de gemeentelijke toets aan de 
bouwtechnische voorschriften alleen voor de gevolgklasse 1. Voor de overige gevolgklassen 
blijft de gemeente toetsen. Daarbij vragen wij bij bouwactiviteiten advies aan de brandweer 
als dat voor het beoordelen van de brandveiligheid nodig is. Ook zorgt de toetsing aan de 
landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid voor fysieke veiligheid De gemeente blijft ook 
verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid. De 
vergunninghouder legt verantwoording af aan het bevoegd gezag. Ook de GUSTOS-
controles blijven een gemeentelijke taak voor de fysieke veiligheid. Het gaat onder ander om 
de controle van de horecabedrijven en de evenementen. 
 
2. Omgevingskwaliteit  
Dit uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de omgevingskwaliteit. Dat 
begint al met het vooroverleg met ondernemers over vrijkomende agrarische gebouwen en 
met het KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Ook bij het toetsen van aanvragen 
aan het bestemmingsplan en het welstandsbeleid hebben wij hier invloed op. Daarnaast 
zorgen wij met de inzet van de Boa’s bij verschillende aspecten in de openbare ruimte voor 
het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Dat doen wij ook met toezicht op de uitvoering 
van opgelegde herplantplichten en de landschapsinrichtingsplannen. De horecacontroles en 
de evenementencontroles zorgen voor vermindering van overlast. Tot slot hebben de 
controles op afvaldumpingen, parkeerexcessen en het toezicht op hondenpoep en de 
aanlijnplicht een positief effect op de omgevingskwaliteit.  
 

3. Duurzaamheid 
Ook in 2023 wordt er niet indringend getoetst aan de duurzaamheidsvoorschriften zoals die 
zijn genoemd in het bouwbesluit. Vanaf 1 juli 2023 treedt waarschijnlijk de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen in werking en vanaf dat moment zal dit wel zo zijn. Het 
college heeft ervoor gekozen om in deze overgangsperiode geen extra formatie vrij te maken 
om hierop te toetsen. De risico’s voor deze keuze zijn verwoord in de risicomatrix dat bij dit 
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uitvoeringsprogramma hoort. Dit neemt niet weg dat de gemeente Hof van Twente ambitieus 
is als het gaat om duurzaamheid. De gemeente heeft als doelstelling om in 2035 
energieneutraal te zijn. Zo heeft de gemeente een eigen lokaal energiebedrijf ‘Zuiver Hof van 
Twente BV’ opgericht dat energieprojecten ontwikkelt. Er zijn projecten voor zonneparken 
gerealiseerd. Verder stimuleren wij initiatiefnemers in het vooroverleg om gebruik te maken 
van duurzame materialen. Ook wijzen wij op de subsidiemogelijkheden voor energie 
beperkende maatregelen (zoals de SEEH). 
 

Met een subsidieregeling zet de provincie Overijssel in 2023 in op energietoezicht door de 
Omgevingsdienst Twente. Dit gaat via de gemeente en is gericht op energierelevante 
bedrijven en instellingen. De bedrijven waar het om gaat vallen onder het bevoegde gezag 
van de gemeente Hof van Twente. De inzet van de toezichthouders van de ODT is terug te 
vinden in het regionale VTH-uitvoeringsprogramma (deel 2). 
 

2.6. Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
 
Beoordeling 2022 
Op basis van de uitgevoerde toetsing van IBT op het domein Wabo, de onderlinge 
samenhang van de documenten en de voortgangsgesprekken heeft IBT het kleurbeeld groen 
aan Hof van Twente toegekend. Er zijn nog wel verbeterpunten waar we aan kunnen 
werken.  
 

2.6.1. Verbeterpunten IBT 2022 
Voor 2022 heeft de gemeente Hof van Twente de volgende verbeterpunten: 
 

1. Geef in het uitvoeringsprogramma 2023 aan hoe de activiteiten die worden 
uitgevoerd zijn gekoppeld en bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen voor 
zowel de thuistaken als de taken die belegd zijn bij de ODT; 

2. Geef in 2022 inzicht in het voldoen aan de kritieke massa van de 
kwaliteitsverordening en doe hiervan, conform verordening, mededeling aan de 
gemeenteraad; 

3. Werk de lokale vergunningenstrategie verder uit; 
4. Stel in 2022 een geactualiseerde risicoanalyse (Wabo-breed) vast; 
5. Verbeter de monitoring over de taken die bij de ODT zijn belegd.  
 

De gemeente is met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Het resultaat hiervan nemen we 
mee in het jaarverslag 2022. 
 

2.7. Risicoanalyse 
 
In Twente gebruiken alle gemeenten en de provincie dezelfde risicoanalyse voor toezicht en 
handhaving. Het gaat om een Overijssel brede risicoanalyse die samen ingericht en ingevuld 
is door milieudeskundigen van zowel OD Twente als OD IJsselland. Ook specialisten van de 
Veiligheidsregio’s en van het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) hebben input 
geleverd. Aan de hand van de risicoanalyse wordt de prioriteit bepaald van de VTH-taken.  
De risicoanalyse wordt nog verder doorontwikkeld en geïmplementeerd.   
 
Naast het toepassen van de risicoanalyse voor de ODT taken, is deze ook geschikt voor de 
gemeentelijke taken (thuistaken). De risicoanalysetool is door Hof van Twente gekocht voor 
deze thuistaken. De uitwerking ervan maakt deel uit van de actualisatie van het VTH-beleid.  
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2.8. Kwaliteitsverordening VTH en Kwaliteitscriteria 2.2  
 
Kwaliteitscriteria (KC) geven voor inwoners, bedrijven en de overheid inzicht welke kwaliteit 
verwacht mag worden bij de uitvoering van VTH-taken. De KC 2.2 vormen nu nog de basis 
voor de verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht. Bij de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet zal versie 2.3 de basis vormen. Voor 2023 hebben wij de zelfanalyse 
kwaliteitscriteria (zie bijlage 4) ingevuld op basis van de KC 2.2. Op een aantal onderdelen 
kunnen wij niet (volledig) voldoen aan de eisen. In ons jaarverslag over 2023 zullen wij 
rapporteren hoe wij hier mee om zijn gegaan. 
 

2.9. Themagewijs toezichthouden en handhaven 
 
Ook in 2023 gaan wij themagericht toezichthouden en handhaven. De prioritering en inzet 
van capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving zullen wij concentreren op het 
controleren van de evenementenvergunning. 
 

2.10. Beleid ontheffing sluitingsuren 
 
Wij waren van plan het beleid over ‘ontheffing sluitingsuren’ te actualiseren omdat het 
huidige afwegingskader vragen oproept bij het beoordelen van aanvragen. Door de 
coronamaatregelen waren de sluitingsuren echter al beperkt. Daardoor was het opstellen 
van dit beleid minder urgent. Gelijktijdig of na vaststelling van het nieuwe 
Evenementenbeleid zal ook het Beleid sluitingsuren worden geactualiseerd. Deze 
actualisatie stemmen wij af met betrokken teams binnen onze organisatie.  
 

2.11. Sanering en legalisering veehouderij 
 
Vanuit de landelijke en provinciale overheid wordt een opkoopregeling voorbereid om de 
uitstoot van stikstof en ammoniak van de veehouderij terug te dringen. Hierdoor zal het 
aantal veehouderijen in de gemeente Hof van Twente afnemen. Het stoppen van deze 
veehouderijen heeft impact op de eigenaren van deze bedrijven en op de omgeving. Zodra 
wij deze locaties in beeld hebben gaan wij samen met de ondernemers onderzoeken welke 
alternatieve invulling van het bedrijf en het erf mogelijk is. In gesprek met ondernemers 
kijken wij naar de mogelijkheden voor toekomstgerichte en bestendige erven. Verkenning en 
onderzoek vindt plaats naar de instrumenten die passen op die specifieke locatie, zoals ‘rood 
voor rood’ en het ‘vab-beleid’. Vanuit het team VTH wordt actief meegedacht in de 
mogelijkheden. De uren hiervoor zijn ondergebracht in het onderwerp ‘vooroverleg’. 
 

2.12. Verplichte energielabel C voor kantoren 
 
Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit 
betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Voldoet 
het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. 
Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Gezien de huidige energiecrisis gaan 
wij ervan uit dat bedrijven al bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwen. Veel 
kantoren zullen daarom al voorzien zijn van een energielabel C.  
In het eerste kwartaal van 2023 gaan wij een selectie maken van gebouwen die volgens de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een te laag energielabel hebben. Deze 
bedrijven sturen wij een eerste informatieve brief. Wij vragen daarin wat het energielabel op 
dat moment is. Als deze te laag is, zullen wij vragen naar een uitvoeringsplanning om te 
komen tot minimaal energielabel C. Wanneer geen actie wordt ondernomen, kunnen wij 
overwegen om handhavend op te treden. Voor de eerste actie hebben wij 50 uur 
opgenomen in de planning. In 2023 zullen wij de naleving hiervan evalueren en beoordelen 
welke actie voor 2024 nodig is. 
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3. Fysieke Leefomgeving 
 

3.1. Plaats in de organisatie Hof van Twente 
 
De gemeentelijke taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn 
ondergebracht bij het Team Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de 
Afdeling Fysiek Domein.  
 
De milieutaken worden namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente 
(ODT). Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling opgesteld die door de 14 colleges van 
burgemeester en wethouders in Twente en de provincie Overijssel is vastgesteld. De ODT 
heeft in een bedrijfsplan haar ambitie, missie, en doelstellingen vastgelegd. In een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) en in separate werkafspraken worden uitvoering van 
taken en capaciteitsinzet voor de gemeente vastgelegd.  
 
Daarnaast vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio Twente. De 
veiligheidsregio is verantwoordelijk voor taken op het gebied van specialistische en 
grootschalige brandweerzorg. De brandweertaken op gebied van advisering brandveilig 
gebruik worden georganiseerd vanuit de Brandweer Twente. In een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn afspraken gemaakt over de capaciteitsinzet bij de 
gemeente. Voor toezicht en handhaving in het kader van brandveiligheid en brandveilig 
gebruik is de gemeente het bevoegd gezag. 
 
Binnen het team 0,33 fte beschikbaar voor de juridische ondersteuning. Samen met deze 
medewerker is vergunningverlening en toezicht/handhaving zelf verantwoordelijk voor de 
juridische taken die deel uitmaken van het regulier werk. Daarnaast zijn deze medewerkers 
verantwoordelijk voor het op tijd inschakelen van juridische deskundigheid als die kennis 
onvoldoende aanwezig is of als specialistische ondersteuning is vereist. Deze juridische 
ondersteuning is ondergebracht bij het Team Beleid en Advies. Dit geldt ook wanneer 
dossiers dreigen te ontsporen, waar bestuurlijke consequenties aan de orde zijn of wanneer 
een strategisch traject nodig is. In dat geval zal het dossier voor de leidende rol in het proces 
worden overgedragen aan de medewerkers van het Team Beleid en Advies.  
 

3.2. Beschikbare formatie 
 
In 2023 is voor de uitvoering van taken bij het team VTH 20,6523 fte aan formatie 
beschikbaar waarvan 0,38 fte tijdelijk en 2,8556 fte aan vacatureruimte. Voor een aantal 
vacatures zijn al vergaande gesprekken gevoerd. Naar verwachting zullen deze in 2023 
ingevuld worden. Hierover zullen wij in het jaarverslag van 2023 rapporteren. In tabel 1 is de 
formatie per functie weergegeven met het taakveld dat daarbij hoort. In de hoofdstukken 5 en 
6 wordt gespecificeerd hoe deze formatie wordt ingezet.  
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Vaste Formatie Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Functies Taakvelden Formatie 2023 

Team coördinator Coördinatie 1 

Administratief medewerker VTH  Administratie 0,7222  

Senior medewerker  Bwt en RO  (VV) 1,4167 

Allround medewerker A Bwt en RO (VV) 6,3056 

Allround medewerker B Bwt en RO (VV) 0,6667 

Medewerker FLO Apv (VV) 2,0833 

Kwaliteitsmedewerker VTH 
(vacature) Bwt en RO 0,6667 

Juridisch handhaving Bwt en RO 0,3333 

Senior handhaver  
Milieu,Bwt/RO, Apv en brandveilig 
gebruik 1 

Allround handhaver A  Bwt en RO  1,8889 

BOA (1 fte vacature) Apv 3 

Beleidsadviseur Integrale 
Veiligheid (vacature) Veiligheid 0,8889 

Allround medewerker Veiligheid 
en Crisisbeheersing (vacature) Veiligheid en crisisbeheersing 0,8 

Tijdelijke Formatie Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Allround handhaver (A) Bwt en RO 0,38 

Totaal  21,1523  
Tabel 1 

 
Accountmanagement en casemanagement  
De milieutaken zijn ondergebracht bij de ODT. Het is belangrijk een goede verbinding te 
houden tussen de ODT en de gemeente Hof van Twente én om kennis en kwaliteit 
beschikbaar te hebben. Hiervoor is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. 
Daarnaast is het waarborgen van de kennis en het houden van een goede verbinding 
vastgelegd in de functies van accountmanager en casemanager.  
 
Het accountmanagement is opgenomen in de functie van teamcoördinator VTH. De 
accountmanager gaat over het bewaken van de afspraken in de DVO. Ook over het 
bijhouden van de resultaten op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van de prestaties die de 
ODT levert. Daarbij gaat het onder andere om de monitoring van bestuurlijke sensitiviteit, 
maar ook om de snippertaken en het tijdig aanleveren van adviezen en dergelijke. Er zijn 
met de ODT in 2020 servicenormen afgesproken. Mede als gevolg van de coronacrisis is 
gebleken dat deze normen niet altijd gehaald worden. De DVO wordt door de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet op onderdelen worden herzien. Dit geldt onder 
andere voor milieuleges en de mogelijke rol van de ODT bij de zogenaamde bruidsschat. Dit 
zijn taken die van de rijksoverheid overgaan naar de gemeente. 
 

Het casemanagement is nodig om de afstemming tussen klant, bestuur, gemeente en de 
ODT vorm te geven en om de samenhang en de bestuurlijke kwaliteit van dossiers te 
waarborgen. Wij hebben de rollen en taken van het casemanagement in eerste instantie op 
drie functies gezet (vergunningverlening, toezicht en administratie) en daar tijd op 
geschreven. Aan de hand van tijdschrijfgegevens en de dagelijkse praktijk hebben wij de 
functie van casemanager geëvalueerd en deze rol structureel binnen de drie genoemde 
functies ingevuld.  
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3.3. Vergunningverlening 
 
In 2020 zijn wij gestart met de implementatie van het softwarepakket Powerbrowser (PB). 
Technisch werkt het systeem en kunnen wij met dit pakket aanvragen verwerken. De basis is 
aanwezig maar het werkt nog niet optimaal. Het pakket kan ook meer dan wij nu gebruiken. 
Daarom gaan wij in 2023 verder met het beter en slimmer inrichten van het pakket. 
Daarnaast gaan wij de nieuwe processen rondom de Omgevingswet implementeren. Dit 
doen wij samen met de ODT. Wij reserveren hiervoor 100 uur.  
 
De formatie voor vergunningverlening is in 2023 weer op orde, de vacatures zijn ingevuld. 
Wel hebben de nieuwe medewerkers nog opleiding nodig voor de uitvoering van taken.  
Naast de reguliere werkzaamheden is inzet nodig voor de implementatie van de 
Omgevingswet. In tabel 3 is dit weergegeven. 
 

3.4. Toezicht en handhaving 
 
Het toezicht op bouwwerken en ruimtelijke ordening kan volgens de planning in 2023 niet 
volledig met de beschikbare formatie (incl. structurele inhuur) worden uitgevoerd. De 
planning is hierop aangepast. In het programma zijn prioriteiten gesteld op basis van een 
risico-inschatting. Themagericht werken wordt in 2023 beperkt tot 
evenementenvergunningen. Naast het geprioriteerde toezicht wordt tijd besteed aan het 
behandelen van klachten en meldingen (Boa-meldingen). 
 
Het milieutoezicht wordt door de ODT uitgevoerd. De planning voor de ODT-taken is 
opgenomen in deel II van dit programma. 
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4. Terugblik 2022 
 
Op 14 december 2021 is het uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld voor zowel de lokale 
als voor de ODT-taken. Dit programma geeft onder andere inzicht in de doelen en prioriteiten 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en in de uitvoering van 
projecten en de verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving. De evaluatie van het jaar 
2021 is verwoord in het jaarverslag 2021 dat op 22 maart 2022 is vastgesteld.  
 
Interbestuurlijk toezicht  
Het interbestuurlijk toezicht van de provincie Overijssel (IBT) geeft jaarlijks een oordeel over 
het Uitvoeringsprogramma en over het Jaarverslag. Bij de bestuursovereenkomst is een 
beoordelingskader voor de uitvoering van de Wabo-taken opgesteld. Hierbij hoort een 
‘verkeerslichtmodel’ waarvan de kleur het toezichtregime bepaalt.  
  
Door ingezette verbeteringen is in 2022 aan Hof van Twente het kleurbeeld groen 
toegekend. Om het groene kleurbeeld te houden moet de gemeente Hof van Twente bij de 
vaststelling van het volgende uitvoeringsprogramma en het jaarverslag de verbeterpunten 
hebben doorgevoerd die zijn genoemd in paragraaf 2.6.  
 
Toezicht en Handhaving 
Er is een duidelijke toename van het aantal intensieve en langlopende handhavingszaken. 
Dit vraagt veel inzet van het team VTH, maar ook van de juridische capaciteit. Ook zijn uren 
nodig voor handhavingstrajecten die voortvloeien uit controles door de ODT. Hiervoor is  
300 uur juridische capaciteit binnen het team gereserveerd. Op het gebeid van Juridische 
ondersteuning is de formatie aangepast.  
 
Gevolgen langdurige afwezigheid 
Door personele omstandigheden is de planning van de VTH-taken niet gehaald voor de Boa-
taakuitvoering. Het gaat vooral om horecagerichte controles en handhaving op de 
herplantplicht. In het jaarverslag 2022 geven wij aan wat hiervan de consequenties zijn. 
 
Vergunningverlening 
Uit monitoring per kwartaal blijkt dat het aantal aanvragen en meldingen redelijk gelijkloopt 
met onze planning. Er is sprake van een kleine stijging van circa 5%. Door de stijging van de 
hypotheekrente, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende bouwkosten, verwachten wij 
geen verdere toename in 2023. De aantallen aanvragen en meldingen zullen wellicht iets 
dalen volgend jaar. Wij hebben daarom de te verwachten aantallen voor komend jaar 
afgestemd op de aantallen van 2022, zonder daarin een stijging mee te nemen. 
 
Woo verzoeken 
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De wet vervangt de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo voorziet in een opener overheid dan de Wob. De 
gemeente moet informatie actief openbaar maken. Voor 2023 wordt voor dit onderdeel 240 
uur gereserveerd voor VTH (120 uur voor Vergunningverlening en 56 uur voor Toezicht en 
Handhaving) 
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5. Programma vergunningverlening 
 

5.1. Doelen en prioriteiten Bouwen en Ruimtelijke ordening 
 
Vergunningenstrategie 
De bouwactiviteiten worden getoetst aan het VTH-beleid uit 2019. Het uitgangspunt blijft dat 
alle aanvragen om vergunning voor de bouwactiviteit 100% getoetst worden aan het 
bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Daarnaast worden de bouwplannen 
zoals dat in het bouwbeleidsplan is vastgelegd voor advies voorgelegd aan de Brandweer 
Twente. Voor de overige Wabo activiteiten verwachten wij in 2023 geen wijziging in de 
werkzaamheden. Voor het aantal activiteiten gaan wij in 2023 uit van de aantallen die wij in 
2022 hebben ontvangen. Er zijn geen aanwijzingen dat er volgend jaar sprake zal zijn van 
een aanzienlijk verschil in aantallen. 
 
Ondermijning 
Eind 2022 heeft de gemeenteraad de visie veilig werken, wonen, recreëren en samenleven 
in Hof van Twente vastgesteld. Bij dit meerjarenbeleidplan is tevens het plan van aanpak 
ondermijning vastgesteld. Ook voor vergunningverlening heeft dit consequenties. Zo 
hanteren wij een bibob-toets bij aanvragen uit de risicobranches. Wij hebben hiervoor bij 
vergunningverlening 150 uur gepland (50 uur voor bouw en RO en 100 uur voor APV en 
Bijzondere wetten). 
 
Nieuw beleid 
Nieuwe regels, ontwikkelingen en actualisering van beleid (los van de implementatie van de 
Omgevingswet) vragen om input van het team. In dit VTH-taken programma zijn voor 
beleidsontwikkeling 50 uur opgenomen bij het onderdeel ‘Overige beleidsontwikkeling‘. 
 
Casemanagement 
Er is casemanagement nodig om de afstemming tussen klant, bestuur, gemeente en ODT 
vorm te geven en om de samenhang en de bestuurlijke kwaliteit van dossiers te waarborgen.  
Uit onze evaluatie en tijdschrijfgegevens hebben wij hiervoor per jaar 125 uur nodig. 
 
Vooroverleg en informatieverstrekking 
Sinds de landelijke regels voor vergunningvrij bouwen zijn aangepast, is het voor de 
inwoners moeilijker geworden om zelf te bepalen wat vergunningvrij gerealiseerd mag 
worden. Daarom ontvangen wij daar veel vragen over. Burgers willen immers niet graag 
geconfronteerd worden met handhaving van de gemeente of met een conflict met de 
omgeving als achteraf blijkt dat voor het gerealiseerde bouwplan toch een vergunning nodig 
is. De formatie voor “vooroverleg” is daarop aangepast op basis van de werkelijk besteedde 
uren. In het programma is daarvoor 2000 uur opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat 
initiatiefnemers zowel de dienstverlening over vergunningvrij bouwen als het vooroverleg 
waarderen.  
 
Uit tabel 3 blijkt dat er voor het totale taakveld Bouwen en Ruimtelijke ordening voldoende 
uren binnen de huidige formatie beschikbaar zijn voor de uitvoering van taken.  
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5.2. Input- en prestatiedoelstellingen Bouwen en Ruimtelijke ordening  
 
Het plannen van de benodigde uren voor vergunningverlening is gebaseerd op de 
kengetallen die wij hebben gegenereerd uit tijdschrijven. Het volledige cluster 
vergunningverlening heeft per product de gebruikte tijd bijgehouden. Deze 
tijdschrijfgegevens geven goed inzicht in de uren die per product nodig zijn. Daarom is het 
kengetal voor de activiteit aanleg aangepast. Uit de tijdschrijfgegevens blijkt dat wij daarvoor 
gemiddeld 10 in plaats van 5 uur nodig hebben. Voor monumenten is het aangepast van 15 
naar 25 uur, voor melding brandveilig gebruik van 3 naar 5 uur en voor handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening van 11 naar 15 uur. Deze laatste activiteit vraagt meer tijd om 
ontheffing goed te motiveren. Dat is belangrijk om een besluit in een eventuele juridische 
procedure in stand te houden. Bij het verlenen van ontheffing vragen wij ook nadrukkelijk 
inzet van de initiatiefnemer om plannen vóóraf en persoonlijk met de omgeving af te 
stemmen. Ook in 2023 blijven wij tijdschrijven en zullen wij monitoren of aanpassing van de 
kengetallen nodig is.  
 
In tabel 2 staan de kengetallen voor bouwen en ruimtelijke ordening 
 

Kengetallen Bouwen en Ruimtelijke ordening  

Activiteiten  

Kengetal op 
basis van 
tijdschrijven 

- Aanleg  10,0 

- Bouwen  15.5 

- Monumenten  25.0 

- Brandveilig gebruik  14.0 

- Melding brandveilig gebruik  5.0 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening   15.0 

- Sloopmelding (incl. asbest) 1.5 

Tabel 2  

 

Door het wegvallen van de kennis over asbest hebben wij sinds 2021 de sloopmeldingen 
uitbesteed aan de ODT. Zij behandelen voor ons de sloopmeldingen en doen tevens het 
toezicht op de sloop met asbest. Het percentage sloopmelding zonder asbest is bijzonder 
laag. Wij plannen daarom voor 2023 dat 5% van de sloopmelding door ons intern worden 
afgehandeld. 
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Wat moeten wij doen op basis van verwachte vraag  

Activiteiten  Aantallen  

Kengetal op 
basis van 
tijdschrijven 

Benodigde 
uren  

Benodigd op 
landelijk 
toetsniveau 

- Aanleg  25  10,0 250 313 

- Bouwen  350  15,5 5425 8575 

- Monumenten  10  25,0 250 225 

- Brandveilig gebruik  10  14,0 140 90 

- Melding brandveilig gebruik  15  5,0 75 60 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening   125 15,0 1875 2000 

- Sloopmelding (incl. asbest) 151  1,5 23 23 

Totale uren benodigd op basis van 
verwachte vraag     8038 11286 

       
Ontwikkelingen en invoering omgevingswet   350 

Pilot wet private kwaliteitsborging in de 
bouw   75 

Extra kwaliteitscontrole op digitale 
vergunningen   125 

Casemanagement Vergunningverlening     125 

Ondermijning (Bibob toetsing)   50 

Vooroverleg + informatieverstrekking    2000 

Overige beleidsontwikkeling     50 

Ad hoc adviezen     392 

Advisering bezwaar leges     20 

Behandelen Woo-verzoeken   120 

Energielabel C kantoren   50  

Projecten      200 

Digitaal werken / implementatie Power 
Browser      100 

Onderzoek kwaliteit vergunningverlening   50  

Totale benodigde uren     11745 

Totale uren eigen inbreng (formatie)     11745 

Te kort binnen eigen formatie    0 

Tabel 3 
 

 

  

 
1 Dit is 5% van het totaal aantal verwachte sloopmelding van 275 stuks 
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5.3. Doelen en prioriteiten APV en bijzondere wetten 
 
Het vakgebied Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten betreft vooral 
de vergunningverlening voor evenementen en de vergunningverlening op grond van de 
Alcoholwet. Voor 1 juli 2021 was dit de Drank- en horecawet. Daarnaast horen bij dit 
taakveld aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Vellen houtopstanden‘ 
en werkzaamheden die voortvloeien uit bijzondere wetten zoals een Bibob toets, kansspelen, 
leegstandswet, marktzaken, standplaatsen en routering gevaarlijke stoffen. 
 
Alcoholwet 
Het bestand van drank- en horecabedrijven is in 2019 geïnventariseerd met als doel dat 
horecaondernemers beschikken over een adequate Alcoholvergunning. Ook om 
horecalokaliteiten te kunnen controleren op rechtmatigheid en op de naleving van de regels. 
Door de hack in 2020 is echter het hele bestand verloren gegaan. Eind 2021 is gestart met 
het opstellen van een nieuw bestand. Dit bestand is nog niet actueel, maar wordt gedurende 
het jaar constant bijgewerkt. Dit blijven wij doen in 2023. 
 
De digitale informatiefolder waarmee wij horecaondernemers informeren over het indienen 
van een aanvraag of melding wordt begin 2023 aangepast aan de nieuwe Alcoholwet. 
 
Kwaliteitsverbetering B-evenementen 
De APV Hof van Twente en het evenementenbeleid zijn de kaders voor het beoordelen van 
aanvragen om een evenementenvergunning. De B-evenementen krijgen extra aandacht.  
Het gaat hier vooral om grotere tentfeesten. Dit zijn evenementen met een omvang die voor 
overlast kunnen zorgen in de omgeving. Zoals door de productie van geluid, het grote aantal 
bezoekers (meer dan 500 bezoekers en/of deelnemers) of door de eindtijd die wordt 
gehanteerd. Voor de meeste B evenementen zet de politie geen extra capaciteit meer in, 
maar zal de verantwoordelijkheid worden gelegd bij de organisator. Deze zullen meer 
beveiligers moeten inzetten om de veiligheid van de bezoekers op het evenemententerrein te 
waarborgen.  
 
Na de corona was er in 2022 weer veel mogelijk en zijn de grote dorpsfeesten doorgegaan. 
De doelen die we hebben gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van B-evenementen 
zullen we ook in 2023 hanteren. Daarnaast zullen wij de regels die op dat moment gelden 
implementeren in de vergunningen. Ook informeren wij organisatoren van evenementen 
periodiek over de condities die gelden bij evenement. 
  
Bij het verbeteren van de kwaliteit van B-evenementenvergunningen richten ons vooral op de 
veiligheid en openbare orde, de handhaafbaarheid en de juridische houdbaarheid van de 
vergunning. Dat betekent ook dat wij professioneler omgaan met de cyclus van vooroverleg, 
beoordeling van de aanvraag, toezicht en evaluatie van evenementen. Daarbij hanteren wij 
een strikte indieningstermijn om die kwaliteit te kunnen leveren. Dit is niet alleen belangrijk 
voor ons eigen werkproces. Het is ook nodig voor adviseurs om een gedegen advies op te 
stellen. Daarnaast voor de organisator om tijdig te weten aan welke regels moet worden 
voldaan. De checklist zal verder worden uitgerold. Hierin staan vaste punten die besproken 
wordt tijdens het vooroverleg en bij evaluatie. Tot slot wordt ingezet op toezicht voor, en de 
handhaving tijdens het evenement. Hiervoor zijn geen extra uren nodig.
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Prognose 2023  
De verwachting voor 2023 is gebaseerd op de cijfers van afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat 
het aantal aanvragen per product steeds verschilt, maar dat het totaal aantal producten 
ongeveer gelijk blijft. Begin 2022 zijn minder aanvragen binnengekomen, omdat in het eerste 
kwartaal nog veel niet mogelijk was. Er is daarna wel een piek geweest in de aanvragen, 
maar dat is niet anders dan andere ‘normale’ jaren. Op basis hiervan is in tabel 4 de formatie 
weergegeven die nodig is voor het uitvoeren van deze taken. Deze taken kunnen binnen de 
bestaande formatie worden uitgevoerd. 
 

5.4. Input- en prestatiedoelstellingen APV en Bijzondere wetten 
 
Wij hebben voor de producten van dit taakveld gekeken naar de uren en aantallen van het 
afgelopen jaren. Er is nu geen aanleiding om de kengetallen of de formatie te herzien.  
 
 

Wat moeten wij doen op basis van verwachte vraag  

Producten Aantallen  

Kengetal op 
basis van 
tijdschrijven Benodigde uren  

- Evenementen 220  4.5 990 
- Alcoholwet 100 3.0 300 
- Standplaatsen 25 1.0 25 
- Stookontheffing  40 1.0 40 
- Kansspelen  15 1.0 15 

- Kapvergunningen (Wabo)   110 5.0 550 

- Uitrit 65 2.5 163 
- Overige bijzondere wetten 220 1.0 220 

Totale uren benodigd op basis van verwachte vraag     2303 

       
Informatie, klachten, werkgroepen, trainingen     239      

Vervanging administratie + info uit archief   75 

Actualiseren Alcoholwetvergunningen   125 

Uitvoering kwaliteitsplan B-evenementen   75                

Ondermijning (Bibo-toetsing)   100 

Totale benodigde uren     2917 

Totale uren eigen inbreng (formatie)     2917 

Te kort binnen eigen formatie    0 
Tabel 4 
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6. Programma Toezicht & Handhaving 
 

6.1.   Algemeen 
 
Dit uitvoeringsprogramma voor onze handhavingstaken is een concretisering van het VTH-
beleid Hof van Twente en de bijbehorende nadere uitwerking. Het beleid beschrijft hoe we 
onze toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving uitvoeren. In 
het beleid is aangegeven wat de uitgangspunten en methodieken zijn bij het houden van 
toezicht en het handhaven op geconstateerde overtredingen. Het beleid maakt duidelijk wat 
we met toezicht en handhaving willen bereiken, welke prioriteiten wij stellen, wanneer en hoe 
wij zullen optreden en welke middelen wij daarvoor inzetten.   
 
Het houden van toezicht op de naleving en het handhaven van regels doen wij om bij te 
dragen aan het volgende maatschappelijke doel van de Omgevingswet: 
 

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke behoeften. 

 
In het huidige VTH-beleid is het hierboven genoemde maatschappelijke doel in onderdelen 
uitgewerkt, waarbij verschillende doelen zijn geformuleerd. 
 
Naleefgedrag 
Naleefgedrag gaat over het nakomen van regels over leefbaarheid, veiligheid en 
duurzaamheid. Niet iedereen doet dat even zorgvuldig. Wij willen het naleefgedrag 
stimuleren door toezicht uit te voeren, maar ook in te zetten op voorlichting en het doel van 
regels uit te leggen. De meeste inwoners en bedrijven houden zich aan de regels. Waar dat 
niet zo is, treden wij consequent op. 
 
24-uurs bereikbaarheid 
Naast de ‘reguliere’ taken is elk bevoegd gezag ook verplicht om een 24-uurs bereikbaar- en 
beschikbaarheidsdienst in te stellen. De ODT heeft hieraan invulling gegeven voor de 
milieutaken. Op gemeentelijk niveau is in 2021 een regeling ingevoerd voor het taakveld 
leefbaarheid (Boa-taken).  
 

Risicoanalyse 
De Risicomodule moet inzicht bieden in de urgenties en risico’s in de verschillende 
taakvelden. Het resultaat van deze werkwijze is dat alle gemeenten in Overijssel een 
uniforme methodiek en proces volgen om te komen tot het bepalen van risico’s bij 
vergunningverlening en toezicht/handhaving. Weten waar de risico’s liggen en weten hoe 
daarop te sturen met inzetbare kennis en capaciteit. 
 
Het stellen van prioriteit in de toezichtstaken wordt bepaald door het toepassen van de 
risicoanalyse. De huidige risicoanalyse komt uit 2008 en wordt vervangen. Bij het onderdeel 
ontwikkelingen is al aangegeven dat een nieuwe risicotool is aangeschaft voor zowel 
vergunningverlening als voor toezicht/handhaving. Deze tool is vooral geschikt om toe te 
passen onder de regelgeving van de Omgevingswet. Voor het programma 2023 is de 
risicoanalyse nog niet gebruikt. De nieuwe risicomodule gaat onderdeel uitmaken van het te 
actualiseren VTH-beleid. Deze actualisatie wordt in 2023 uitgewerkt.  
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Ondermijning 
Om beter zicht te krijgen in de aard en omvang van ondermijning en wat dat betekent voor 
onze toezicht en handhavingscapaciteit labelen wij in het handhavingsprogramma 2023 
specifiek 10% van de capaciteit voor de prioriteiten van ondermijning. Nu is hier geen zicht 
op omdat activiteiten ‘weglopen’ in reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld toezicht 
horeca of bouw. In 2023 zal Hof van Twente verder invulling geven aan de regionale 
afspraken over ondermijning en deelnemen aan de ondermijningsweken. De focus ligt op de 
thema’s met prioriteit. Wij houden multidisciplinair overleg om gecoördineerd overtredingen 
van wet- en regelgeving op te sporen en ongedaan te maken. Het resultaat van dit overleg 
zijn de Gustos controles.  
 
Eind 2022 heeft de gemeenteraad de visie veilig werken, wonen, recreëren en samenleven 
in Hof van Twente vastgesteld. Bij dit meerjarenbeleidplan is ook het plan van aanpak 
ondermijning vastgesteld. Een korte toelichting op deze keuze: 
 

▪ (Huisvesting) arbeidsmigranten  
In toenemende mate bereiken ons signalen over slechte huisvesting en vormen van 
uitbuiting van arbeidsmigranten. Recente casuïstiek bevestigt deze signalen;  

▪ Het buiten gebied 
Hof van Twente kent een groot buitengebied waar ingrijpende ontwikkelingen 
plaatsvinden. Door de meer geïsoleerde ligging, zijn vrijkomende panden in potentie 
aantrekkelijk voor criminelen voor met name drugsgerelateerde activiteiten. 

▪ Horeca  
Wij willen in Hof van Twente een schone horeca en een eerlijk speelveld. 

▪ Fraude binnen het sociale domein  
Zeker in Twente is de laatste jaren veel onderzoek gedaan en inzet gepleegd om 
meer zicht te krijgen op het functioneren van zorgbureaus en zorgaanbieders. Er is 
sprake van een hoge mate van georganiseerdheid die schrijnende situaties tot gevolg 
hebben. Wij hebben de inkoop van zorg regionaal belegd en kennen goede 
contractuele waarborgen. Dit geldt ook voor het verstrekken van persoonsgebonden 
budgetten. Gegeven de kwetsbare positie van zorgbehoevenden, de omvang van het 
misbruik en de bedragen die daarmee samenhangen is prioritering gerechtvaardigd. 

 
Uit controles, klachtenmeldingen en vragen van gebruikers, is gebleken dat panden 
regelmatig niet voldoen aan de regels. Het gaat om kamerverhuur, kraakpanden, 
antikraakpanden, grotere oude woongebouwen, kantoorpanden, industriepanden etc. Het 
gebruik van panden voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bestemd kan overlast 
veroorzaken. Panden met een “woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van 
woonverblijf aan meer dan één huishouden en aan meer dan vier personen”, hebben een 
verhoogd risico dat de regels niet worden nageleefd. Daardoor kan de veiligheid niet worden 
gewaarborgd. Het gaat hierbij om geblokkeerde vluchtroutes, het ontbreken van rookmelders 
en brandmeldingsinstallaties, geen ventilatie in een verblijfsruimte, brandgevaarlijke 
vervuiling van verblijfsruimten, parkeerproblemen en afval dat gaat zwerven. Wij constateren 
incidenteel vormen van huisvesting waarbij arbeidsmigranten door ondernemers vaak in 
slechte omstandigheden worden gehuisvest, vaak in combinatie werk en vormen van 
onderbetaling. 
 
Vanaf de buitenkant zijn de panden niet te doorgronden. Ook is niet te zien hoeveel 
personen er wonen en hoe een pand wordt gebruikt. Daarom is het binnentreden nodig. 
Door gerichte controles kan de overlast tot een minimum worden beperkt. Dit verhoogt het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de buurt. Om de belasting voor burgers en 
ondernemingen zo klein mogelijk te houden, is het gewenst gecoördineerde controles uit te 
voeren. Naast de controle op veiligheid kan die ook inzicht geven van de zorgproblematiek. 
Om bovenstaande redenen nemen wij in 2023 een besluit over de wenselijkheid om via een 
verordening te komen tot sturing op kamerverhuur.  
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Ook worden op horecabedrijven toegespitste controles uitgevoerd. Het doel van deze 
controles is om zicht te krijgen in het reilen en zijlen binnen deze inrichtingen. Controles 
worden uitgevoerd op de aspecten van wettelijke voorschriften, vergunningvoorschriften, 
hygiëne, kansspelen etc.  
 
Controle op recreatieparken  
In 2023 willen wij met de branche tot een concreet plan van aanpak komen voor de 
recreatieparken. Het hoofddoel is het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid van 
het vakantiepark. Het beleid is gericht op:  

• bestrijding van onrechtmatige (woon)situaties c.q. woon- resp. adresfraude;  

• bestrijding van belasting- en toeslagfraude;  

• bestrijding van (diverse vormen van) uitkeringsfraude; 

• bestrijding van vormen van overlast en kleine criminaliteit; 

• beëindiging van de vestiging (inschrijvingen) van ondernemingen, anders dan die 
gerelateerd zijn aan de uitoefening van het recreatiebedrijf; 

• herstel van de bestemmingsplanconforme kwaliteit c.q. veiligheid; 

• bieden van ondersteuning bij zorgmijders.  
Nevendoelen zijn onder meer zicht krijgen wie op het terrein verblijven, onrechtmatige en 
onveilige woonsituaties terugdringen, openstaande boetes en belastingaanslagen innen. 
Aan de controles op recreatieparken nemen deel: 

Gemeente 

• afdeling Fysiek Domein, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Boa’s, 
Brandveiligheid en Bouw en woningtoezicht) en Veiligheid; 

• afdeling Publiekscentrum: team Burgerzaken (BRP) team Werk en Inkomen en team 
Zorg. 

Partners  

• Politie, en Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM);  

• Sociale Recherche Twente; 

• Belastingdienst- Toeslagen;  

• Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV);  

• Sociale Verzekeringsbank (SVB);  

• Openbaar Ministerie (OM).  
 
Als dossiers passen in het programma van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC), zoeken wij aansluiting bij dat samenwerkingsverband. 
 
Dossieropbouw ondermijning 
Ook spelen de collega’s van toezicht/handhaving een belangrijke rol bij dossieropbouw van 
ondermijnende criminaliteit. Signalen van ondermijnende criminaliteit worden lokaal in het 
kernteam ondermijning besproken. Om een dossier te laten beoordelen door bijvoorbeeld de 
Belastingdienst is veel informatie nodig om het onderzoekswaardig te maken. De Boa’s 
wordt bijvoorbeeld gevraagd tijdens hun rondes de kentekens te noteren van auto’s die bij 
een verdacht pand staan. Of zij leggen vast wanneer er wel of geen bedrijvigheid is. Deze 
gezamenlijke werkwijze van het onderzoekswaardig maken van een dossier wordt in 2023 
verder uitgebouwd.  
De mogelijkheden die het bestuurlijk instrumentarium biedt, wordt met partners op inhoud en 
proces afgestemd met de wettelijke mogelijkheden waarover zij beschikken.  
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6.2. Doelen en prioriteiten Bouwen en Ruimtelijke ordening 
 
Beleidsuitgangspunt: 

 
Op basis van de risicomodule/probleemanalyse, is het toezicht op de onderstaande 
onderwerpen geprioriteerd. 

• Bouwen zonder of in afwijking van de vergunning 

• Controle op bouwactiviteiten 

• Gebruik in afwijking van het bestemmingsplan 

• Slopen zonder of in afwijking van de vergunning/melding 

• Het wijzigen van een monument zonder of in afwijking van de vergunning 

 

De aard en inhoud van de geprioriteerde taken resulteert in de volgende operationele 
doelstellingen: 

 
De programmering van toezicht en handhaving op het gebied van Bouw- en woningtoezicht 
en ruimtelijke ordening is gebaseerd op de risicoanalyse en ervaringscijfers. 
Toename van complexe en langlopende handhavingstrajecten kunnen gedurende het jaar 
gevolgen hebben voor de regulier geplande werkzaamheden. Wij zullen de planning 
bijstellen als dat nodig is volgens de kwartaalrapportages. 
 
Naast prioritering op basis van de risicoanalyse wordt ook de Landelijke Toetsmatrix 
Bouwbesluit (LTB 2012) gehanteerd. Hierbij zijn bestuurlijke keuzes gemaakt in de mate en 
diepgang van toetsing, toezicht en handhaving. Daarbij is onder meer rekening gehouden 
met de beschikbare middelen en de mogelijke risico’s. Aan de hand hiervan zijn prioriteiten 
gesteld op het gebied van veiligheid, zoals gebruiksveiligheid, constructieve veiligheid en 
brandveiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid.  
 
Asbest 
Gelet op de asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente vindt strikt toezicht plaats 
op het veilig werken tijdens sloopwerkzaamheden waarbij asbest vrijkomt. De taken hebben 
vooral betrekking op het voorkomen en bestrijden van illegale handelingen en toezicht op de 
wijze van asbestsanering. Toezicht op asbestsanering is een taak die wordt uitgevoerd door 
de ODT. Deze taak is opgenomen in deel II van dit uitvoeringsprogramma 2023. 
 

Controle permanente bewoning recreatieverblijven  
Naast de geprioriteerde taken wordt gehandhaafd op het permanent bewonen van 
recreatieverblijven. Dit vloeit voort uit de nota “permanente bewoning van 
recreatieverblijven”. Er wordt actief op toegezien dat met name de recreatiewoningen op 
recreatieparken niet worden gebruikt voor permanente bewoning. Het gebruik als 
hoofdverblijf is planologisch onwenselijk en in strijd met het bestemmingsplan. Door gebrek 
aan capaciteit is het nodig om het toezicht en de handhaving in te huren bij een externe 
partij. Hiervoor is structureel budget gereserveerd. 

 
Speerpunten bij bouwtoezicht zijn: controle op gebruiksveiligheid, constructieve veiligheid en 
brandveiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid. 
 

 
1. Handhavend optreden bij alle constateringen van bouwen zonder of in afwijking van 

een vergunning. 
2. Handhavend optreden bij alle constateringen van het gebruik in afwijking van het 

bestemmingsplan. 
3. Handhavend optreden bij alle constateringen van het wijzigen van een monument 

zonder of in afwijking van een vergunning. 
4. Uitvoering geven aan het project ‘vervallen bouwwerken’. 

1.  
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In verval geraakte bouwwerken 
Zowel in de kernen als in het buitengebied staan bouwwerken die niet worden onderhouden 
waardoor de risico’s voor de omgeving toenemen. Er ontstaat gevaar voor de weggebruiker, 
maar ook het gevaar van verspreiding van asbest wordt groter. Daarnaast neemt overlast 
van ongedierte toe en ontstaat verrommeling van de omgeving. Volgens de Zorgplicht van 
artikel 1a van de Woningwet moet in deze situatie de eigenaar van een bouwwerk, open erf of 
terrein, of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen ervoor 
zorgen dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat of voortduurt. Het college 
is bevoegd de eigenaar te verplichten tot het treffen van voorzieningen. Gelet op de genoemde 
risico’s houden wij toezicht en handhaving voor enkele geprioriteerde locaties. Voor de 
uitvoering van dit project is in 2023 30 uur beschikbaar. Het gehanteerde afwegingskader 
hierbij is gebaseerd op de volgende criteria: veiligheid en gezondheid voor personen, het 
vrijkomen van asbest, instortingsgevaar en welstand.  
 

6.3. Input- en prestatiedoelstellingen Bouwen en Ruimtelijke ordening 
 

Vergunninggericht toezicht 

Categorie 
Aantal inspecties  

Werkvoorraad 

(uren) 

Inspectie Wonen < €100.000 238  476 

Inspectie Wonen > €100.000 337  1095 

Inspectie Bedrijfsgebouwen 84  210 

Inspectie Publiekstoegankelijke 
gebouwen 

3  5 

Inspectie Monument 1  2 

Inspectie Sloop algemeen (zonder 
asbestsanering) 

24  66 

Inspectie Aanleg 4  11 

Inspectie Overige Bouwwerken 22  61 

    

Totaal 713  1.926 

  Tabel 5 

 
De planning is gebaseerd op het verleende aantal vergunningen in de afgelopen jaren.  
 

Handhaving,  projecten en overige taken 

Categorie 
Aantal inspecties  

Werkvoorraad 

(uren) 

Handhaving Bouw  41  328 

Handhaving Slopen 1  6 

Handhaving Bestemmingsplan 37  213 

Klachten/Meldingen/Handhavingsverzoek/d Hoc   76  423 

Project vervallen bouwwerken 1  30 

Project Gustos / ondermijning 4  40 

Bestuursrechtelijke handhaving (juridisch)    

Bijdrage jaarlijkse rapportages (VTH-programma, 
jaarverslag) 

n.v.t.  115 

Begeleiding inspecties (o.a. brieven tekenen) en 
overig beleidsmatig werk 

n.v.t.  215 

Wooverzoeken behandelen p.m.  56 

Invoering Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) p.m.  30 

Ontwikkelingen/training Omgevingswet   250 

Totaal   1.715 

  Tabel 6 
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Inlopen achterstand toezicht 
Door onder andere het bezuinigen op de formatie (bouwtoezicht), de coronapandemie, een 
toename van het aantal complexe handhavingszaken en handhavingsverzoeken is in het 
toezicht een belangrijke achterstand ontstaan. Uit de inventarisatie blijkt dat er circa 700 zaken 
zijn geregistreerd waar toezicht is vereist. In onderstaande tabel 7 staat een inschatting van 
risicovolle en niet-risicovolle zaken. Het kengetal voor risicovolle zaken is 2,75 uur en voor niet-
risicovolle zaken 0,5 uur. Bij risicovolle zaken vindt ter plaatse toezicht plaats, de niet 
risicovolle zaken worden administratief afgedaan. Er is 1.295 uren voor deze achterstand 
nodig. Voorgesteld wordt de achterstand in te lopen. In bijlage 2 is hiervoor capaciteit 
(incidenteel) opgenomen. Gebleken is dat met de huidige bezetting jaarlijks achterstanden 
zullen blijven ontstaan. Daarom is in bijlage 2 voorgesteld deze capaciteit een structureel 
karakter te geven. 
 
Achterstand Zaken  Uren 

    Totaal aantal zaken 700   

  Risicovol 60% 420 1.155 

  Niet risicovol 40% 140 140 

  Totaal 100% 700 1.295 

Tabel 7  
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7. Programma Toezicht & Handhaving APV en 
bijzondere wetten 

 

7.1.   Doelen en prioriteiten per beleidsveld 

 
Beleidsuitgangspunt: 

 
Bij de meting van het veiligheidsgevoel in onze gemeente willen wij zo concreet mogelijk 
inventariseren welke vormen van toezicht inwoners het meest belangrijk vinden. Daarom zijn 
wij voorstander van een kanteling naar een vraaggerichte organisatie.  
 
In 2023 willen wij, zoals al genoemd in paragraaf 2.3, een onderzoek laten uitvoeren naar de 
vereiste capaciteit aan toezicht en handhaving op basis van het huidige takenpakket. Hierbij 
worden drie referentiegemeenten betrokken. Bij de afwikkeling van klachten over onveilige 
situaties in de openbare ruimte geldt nu, dat wij dezelfde dag actie ondernemen. Bij alle 
andere zaken worden klachten binnen 5 dagen in behandeling genomen.  
 
Daarnaast speelt binnen diverse gemeentelijke beleidsvelden (parken, afval, evenementen, 
bouw, gebruik openbare ruimte etc) de vraag of en zo ja, op welk niveau (capaciteit) de 
gemeente haar rol voor toezicht en handhaving vervult. Om de integraliteit te bevorderen en 
voor het beheersen van de capaciteitsraming is het wenselijk dat bij nieuwe 
beleidsinitiatieven de component van toezicht en handhaving (inclusief middelen) integraal 
wordt betrokken en daarvoor wordt besloten. We willen dus meer werken met 
handhavingsregimes op specifieke thema’s. Om dit te kunnen waarborgen worden in alle 
gemeentelijke nota’s waarin toezicht en handhaving een onderdeel vormt, standaard een 
paragraaf opgenomen waarin aspecten als ambitieniveau, capaciteit en middelen worden 
geborgd.  
 

7.2.  Algemeen 
 
Tijdens de toezichtrondes van de Boa’s wordt aandacht geschonken aan taken op het 
gebied van de APV en bijzondere wetten. Dit doen wij voor taken die op basis van de 
risicomodule/probleemanalyse hoog scoren. Dat zijn:  

• vervuiling door hondenpoep en aanlijnplicht 

• parkeerexcessen 

• afval gerelateerde zaken 
 

De aard en inhoud van deze taken resulteren in de volgende doestellingen: 
 

 
  

 
Bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente 
 

 
1. Boa-meldingen openbare ruimte worden bij spoed direct in behandeling genomen. Overige 

meldingen binnen 5 werkdagen. 
2. Bij aantreffen van gedumpt of op verkeerde wijze aangeboden afval wordt, als de identiteit 

van de overtreder kan worden vastgesteld, strafrechtelijk opgetreden. 
3. Voorafgaand aan te houden B en C evenementen wordt toegezien op naleving van de 

voorschriften uit de evenementenvergunning voorafgaand aan het evenement. 
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Meldingen 
De werkzaamheden van een Boa liggen vooral op het taakveld van de APV. Deze 
werkzaamheden worden voor een groot deel direct gestuurd door meldingen en klachten van 
inwoners die via de verschillende (digitale) kanalen binnenkomen. Voor het behandelen van 
klachten en meldingen (Boa-meldingen) is in 2023 1140 uur gereserveerd op basis van 
tijdschrijfgegevens in 2022. 
 
Parkeerexcessen 
Daarnaast wordt opgetreden bij parkeerexcessen in de kernen. Bij het aantreffen van 
parkeerexcessen, waaronder het parkeren op een invalidenparkeerplaats zonder (geldige) 
invalidenparkeerkaart, wordt strafrechtelijk opgetreden. Deze zaken worden rechtstreeks 
aangeleverd bij het CJIB.  
 
Afval 
De Boa’s houden toezicht op het dumpen en op onjuiste wijze aanbieden van afval. Het 
dumpen van afval bij milieueilanden en in het buitengebied neemt toe. Wij willen de overlast 
hiervan voor de omgeving verminderen. Daarom gaan wij hier goed op letten. Dit doen wij 
door gerichte controles en door het inzetten van cameratoezicht.  
 
Reclame, uitstallingen en terrassen 
Op het plaatsen van reclameborden, uitstallingen van winkels op de trottoirs en terrassen is 
in 2022 het toezicht afgeschaald. Deze beleidsmatige keuze maken wij ook voor 2023. Dit 
doen wij omdat zaken met een hoge prioriteit een groot beslag leggen op de beschikbare 
capaciteit.  
 
Evenementen 
In 2023 stellen wij een nieuw evenementenbeleid vast waarin expliciet en geobjectiveerd het 
ambitieniveau van ons toezicht en de handhaving wordt vastgesteld. Thema's als toezicht op 
schenken van alcohol aan jongeren, toezicht op constructies etc. worden daarbij betrokken.  
 
Bij alle C-evenementen vindt via de Veiligheidsregio een multidisciplinaire schouw plaats 
waarbij Politie, GHOR, Brandweer en de teams Openbare Ruimte (OR) en 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vertegenwoordigd zijn.  
Bij de grote B-evenementen wordt toezicht gehouden op de vergunning. 
 

7.3.  Themagewijs toezicht en handhaving 
 
Binnen de het team VTH is niet de capaciteit aanwezig om toezicht te houden en 
handhavend op te treden tegen alle overtredingen. Daarom is gekozen om jaarlijks 
themagewijs toezicht te houden en handhavend op te treden om het naleefgedrag op 
verschillende terreinen te vergroten. Bestuurlijk is bepaald dat 2022 in het teken zou staan 
van de thema’s drank en horeca en bomen. Binnen het team VTH was door onder andere 
door personele omstandigheden, onvoldoende capaciteit beschikbaar om naast de reguliere 
werkzaamheden, ook overige werkzaakheden op te pakken zoals het uitvoeren van toezicht 
en handhaving op thema’s met een hoge prioriteit. Wanneer de formatie weer op sterkte is 
zal ambtelijk en bestuurlijk worden afgestemd welke thema’s voorrang krijgen. Vooralsnog 
gaan wij er van uit dat binnen de huidige bezetting toezicht op evenementenvergunningen 
wordt uitgevoerd. Voor deze taak is 425 uur gereserveerd.  
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7.4.   Input- en prestatiedoelstellingen T&H APV en bijzondere wetten 
 

Toezicht en Handhaving Boa-taken   

Categorie Werkvoorraad 

(uren) 

Behandelen binnengekomen ‘Boa-
meldingen’ 

1140 

Alcoholwet (incl. Gustos) 100 

Toezicht op evenementenvergunningen 425 

Controle herplantplicht (bomen) 165 

Afval gerelateerde zaken  400 

Hondenoverlast 200 

Parkeerexcessen 350 

Administratieve afhandeling van zaken 600 

Gezamelijke acties (politie) 70 

Ondermijning 75 

Vrijeveldcontroles (o.a. hondenoverlast) 460 

Reclameuitingen  25 

Totaal 4.010 

Tabel 8 
 

Overige taken 

Omschrijving 
Uren 

Opmerkingen 

 

Begeleiden stagiaires  75 2 stagiaires in verschillende perioden 

Jaarlijkse rapportages (VTH-programma, 

jaarverslag) 
90  

Permanente Her-en Bijscholing 105  

Coördinatie (TM module, vragen bij bekeuringen 

etc.) 

140  

Totaal 410  

Tabel 9 
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8. Bestuursrechtelijke handhaving 
 
In onderstaande tabel 10 zijn de geplande uren bestuursrechtelijke handhaving op de 
verschillende taakvelden aangegeven. Hieronder zijn begrepen het opstellen van een last 
onder dwangsom en het invorderen daarvan. Het opleggen van bestuursdwang en het 
afhandelen van handhavingsverzoeken. Ook vertegenwoordiging van het college bij 
bezwaar- en beroeps zaken vallen hieronder.  
 

Bestuursrechelijke handhaving 

Omschrijving 
Uren 

Opmerkingen 

 

Bouw- en woning toezicht en RO 440  

Milieu  
510 

Behandelen bestuursrechtelijke procedures 

zijn niet gemandateerd aan de ODT 

APV en Bijzondere wetten 65  

   

Totaal 1015  

Tabel 10 
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9. Programma Brandveiligheid 
 

9.1.   Doelen en prioriteiten per beleidsveld  
 
Brandweer Twente voert voor ons de taken uit op het gebied van advisering en toezicht 
brandveiligheid. Wij zijn als bevoegd gezag (eind)verantwoordelijk voor deze taak en de 
daaruit voortvloeiende bestuursrechtelijke handhaving en juridische procedures. De taken 
worden uitgevoerd vanuit de doelstelling:   
 
Beleidsuitgangspunt Brandweer Twente: 

 
9.2.   Ontwikkelingen 
 
Uit ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat er ieder jaar ontwikkelingen zijn die invloed 
hebben op de manier van werken door Brandweer Twente. Zoals de afgesproken 
werkvoorraden, de aantallen controles, maar ook de beschikbare capaciteit. Deze 
ontwikkelingen zijn niet altijd op voorhand te managen. Denk aan de toestroom van 
(Oekraïnse)vluchtelingen, andere maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke afwegingen, 
incidenten met een grote impact of personele problemen. Ook in 2023 zijn belangrijke 
ontwikkelingen die invloed hebben. Door het aangeven van deze ontwikkelingen kunnen 
verwachtingen gemanaged worden waardoor ook tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig 
is. De belangrijkste ontwikkelingen die nu worden voorzien zijn:  
 
Omgevingswet 
Brandweer Twente bereidt zich inhoudelijk voor op de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging in de bouw. Deze wetswijziging zal gevolgen hebben voor de 
brandweerorganisatie. De sector Brandveiligheid werkt aan een doorontwikkeling. De missie 
is het borgen van een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Daarbij wil 
Brandweer Twenten niet alleen branden en slachtoffers bij branden voorkomen, maar ook 
brandveilig gedrag bevorderen. Risicogericht adviseren en informatie gestuurd werken is 
hierbinnen een belangrijke pijler.  
 
Energietransitie 
Brandweer Twente ziet veel initiatieven op het gebied van energietransitie waarvoor advies 
wordt gevraagd. Zoals de aanleg van zonnevelden, stallen van elektrische voertuigen in 
parkeergarages, het plaatsen van zonnepanelen op daken en het plaatsen van alternatieve 
energiebronnen bij evenementen. Vanuit de veiligheidsketen (o.a. repressie en 
brandonderzoek) adviseert Brandweer Twente voor bouwactiviteiten bij 
omgevingsvergunningen, bij evenementen en bij het houden van toezicht.  
 
Rookverspreiding 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat koude rookverspreiding een grote invloed heeft op de 
veiligheid van gebruikers. Vooral als het gaat om vluchtveiligheid. Daarom wordt de 
regelgeving hierop aangepast. Vooruitlopend hierop adviseert Brandweer Twente op het 
voorkomen van koude rookverspreiding in gebouwen. Vooral waar het gaat op verminderd 
zelfredzame personen. 
 
Kwetsbare inwoners 
De samenleving vergrijst en sinds 2015 is er sprake van het fysiek scheiden van wonen 
en zorg (extramuralisering). Dit maakt dat een groeiende groep kwetsbare inwoners meer op 

 
              Het, in samenspraak met de Twentse gemeenten, realiseren van een hoogwaardige 

uitvoering van taken en gezamenlijke projecten op het gebied van toezicht en het leveren 
van een relevante bijdrage aan meer veiligheid en betere naleving in Twente. 
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zichzelf is aangewezen voor de brandveiligheid. Brandweer Twente heeft samen met 
partners aandacht voor kwetsbare inwoners. 
 
Brandveiligheid woongebouwen 
In de Nieuwjaarsnacht van 2020 brak in een galerijflat in Arnhem brand uit, nadat in de 
entreehal klein vuurwerk was afgestoken. Bij deze brand zijn twee personen overleden. Deze 
tragische brand kreeg veel aandacht in de media en leidde tot discussie over de 
brandveiligheid van woongebouwen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft 
daarom een onderzoek uitgevoerd (Lessen voor brandveiligheid, juli 2021). 
De Onderzoeksraad doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan diverse partijen, 
waaronder Brandweer Nederland. Deze aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van het 
toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen en het actief, 
gevraagd en ongevraagd, adviseren van eigenaren van woongebouwen. Brandweer Twente 
gaat in 2023 invulling geven aan deze aanbevelingen. 

 
9.3.   Advisering 
 
Bouwen en brandveilig gebruik 
Brandweer Twente levert expertise door te adviseren op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Brandweer Twente heeft specifieke kennis en ervaring over en met 
de interactie tussen gebouwkenmerken en menskenmerken. Ook over brandverloop en de 
interventie door de interne hulpverlening en door de brandweer (Basis voor Brandveiligheid). 
Deze expertise wordt gevoed vanuit het optreden bij incidenten, brandonderzoek en 
evaluaties van branden. Het advies is met name gericht op de veiligheid van de in het 
gebouw aanwezige personen en de mogelijkheden voor (veilig) brandweeroptreden. 
 
De regelgeving voor koude rookverspreiding is geïmplementeerd. In de advisering op 
omgevingsvergunningen wordt extra aandacht gevraagd bij de initiatiefnemers om vroegtijdig 
na te denken over de praktische invulling van de eisen voor het voorkomen van koude 
rookverspreiding. De regels rondom de praktische realisatie hiervan zijn nog niet helder. Dit 
komt ook doordat er nog weinig geteste producten/varianten op de markt beschikbaar zijn. 
Brandweer Twente blijft investeren om adviezen in een zo’n vroeg mogelijk stadium bij de 
verschillende stakeholders op tafel te krijgen. De investering om aan te sluiten bij 
vooroverleggen past bij de werkwijze van Hof van Twente en bij de ontwikkeling van de 
omgevingswet en bijbehorende omgevingstafel. 
 
Evenementen 
Brandweer Twente kijkt per evenement naar de realistisch te verwachten risico’s. Aan de 
hand hiervan wordt beoordeeld of dit evenement op een veilige manier kan plaatsvinden. De 
brandweer heeft een adviserende rol en richt zich op een aantal brandveiligheidsaspecten. 
Zoals de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van een incident, brandveiligheid van tenten en 
andere objecten. Dit inclusief toe te passen materialen, maximaal toe te laten aantal 
bezoekers, vluchtveiligheid van het publiek en het veilig gebruik van gasflessen voor het 
bereiden van voedsel. Bij het opstellen van een advies toetst de brandweer of aan alle 
risico’s is gedacht en of voldoende maatregelen door de organisatie worden getroffen om 
risico’s te voorkomen of te verminderen.  
 
Net als Hof van Twente is de brandweer van mening dat ze inhoudelijk meer bereiken als ze 
aan de voorkant betrokken zijn bij het overleg met organisatoren en gemeente. Daardoor 
hoeven ze aan de achterkant (beoordeling op papier) minder bij te sturen. Ook krijgen 
organisaties en gemeenten betere handvatten voor het verdere vergunningverleningstraject. 
Dit sluit aan bij risicogericht adviseren, waarbij de brandweer op basis van risico’s wel of niet 
vooraf betrokken is. Brandweer Twente past de wet- en regelgeving toe en geeft daarover 
uitleg. Dit vraagt om een directe relatie met initiatiefnemers. Hierdoor is risicogericht advies 
geven mogelijk. Dit sluit goed aan bij de komst van de Omgevingswet.  
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Risicogericht adviseren met impact zal worden doorgetrokken naar toezicht. In de adviezen 
zullen daar waar nodig specifieke controlepunten worden benoemd. Deze punten zullen de 
basis vormen voor het toezicht. 
 
9.4. Toezicht in de gebruiksfase 
 

9.4.1. Toezichtstrategie brandveilig gebruik 
De prioritering en de intensiteit van reguliere controles worden bepaald op basis het ‘Risico 
Afwegingsmodel Toezicht Brandveiligheid’ (RAT). Bij dit model is gebruikt gemaakt van de 
publicatie ‘Basis voor brandveiligheid’ om risico’s binnen gebouwen beter te typeren. Risico’s 
in gebouwen worden verdeeld in primair en secundair. Het gebouw als zodanig in 
samenhang met de omstandigheden van verblijf bepalen de primaire risico’s. De risico’s 
vanuit het gebruik (naleefgedrag) en de statistische informatie over brandincidenten bepalen 
de secundaire risico’s. Een optimale afstemming tussen deze risico’s is uiteindelijk de 
belangrijkste voorwaarde voor een brandveilig gebouw. Tenslotte wordt het toezicht op 
brandveiligheid telkens geoptimaliseerd op basis van de daadwerkelijke controle resultaten 
om risico’s op een adequate manier te kunnen beïnvloeden. Het afwegingsmodel biedt 
handvatten voor eventuele verdere beleidsmatige sturing of voor integratie van de lokale 
belangen (maatwerkafspraken).  
 
Op basis van RAT wordt voorgesteld om in 2023 te focussen op de objecten conform 
bijgevoegde objectenlijst en deze zoveel als mogelijk te controleren (Bijlage 1).  
 

Thema Prognose 

Logies 6 

Onderwijs en KDV 27 

Zorg 20 

Kamerverhuur 9 

Totaal 62 

Tabel 11 
 
In afwijking van de afgelopen jaren en de RAT wil Brandweer Twente in 2023 ruimte creëren 
om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad van 
Veiligheid over de Fatale flatbrand in Arnhem. Dit gaat zij doen door gerichte toezicht- en 
voorlichtingsacties, waar mogelijk in samenwerking met woningcoöperaties. Daarbij zal 
aandacht worden besteed aan de risico’s die bij specifieke gebouwen bestaan, zoals bij  
corridorflats of portiekflats, en specifieke bewonersgroepen, zoals seniorencomplexen.  
Aangezien woongebouwen in het verleden niet tot het toezichtsprofiel behoorde is er 
momenteel nog geen inzicht in de totale werkvoorraad en is nog geen volledig beeld van de 
risico’s binnen de gemeente Hof van Twente. Daarom zal in 2023 eerst gestart worden met 
een inventarisatie en zal een risico-indeling worden gemaakt. Met de input voor het 
jaarverslag zal gerapporteerd worden over welke concrete acties zijn uitgevoerd en wat 
hiervan de resultaten zijn. 
 
Om dit mogelijk te maken zal de groep in de laagste risicoklasse (zelfredzaam en wakend) in 
2023 niet worden gecontroleerd. Dit betreft het thema Publieke functies (21 objecten). In 
voorgaande jaren werden binnen dit thema over het algemeen slechts kleine gebreken 
geconstateerd met een beperkte invloed op de totale brandveiligheid van het pand en de 
vluchtveiligheid van de gebruikers. 
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9.4.2. Thematisch Toezicht 
Evenals voorgaande jaren worden de diverse gebruikscategorieën gebundeld en binnen 
dezelfde periode binnen Twente gecontroleerd. De voorstelplanning van 2023 ziet als het 
volgt uit: 
 

Gebruiksfunctie Periode  Reden  

Logiesfunctie  januari  Tijdens het zomerseizoen zijn meer kamers 
bezet dan gedurende het winterseizoen (m.u.v. 
de feestdagen) 

Onderwijsfunctie en kinderopvang februari t/m april Tijdens de schoolvakanties kunnen 
verbouwingen plaats vinden 

Zorg, dagbesteding en cellengebouw  mei t/m augustus Geen seizoensinvloeden 

Kamerverhuur  september t/m december  Start studentenseizoen. Natuurlijk moment voor 
nieuwe studenten 

Gestapelde woningbouw  Juli t/m december  Inventarisatie risicopanden noodzakelijk 

Tabel 12  
 

9.4.3. Toezichtstrategie bouwen 
De risico’s van een te bouwen bouwwerk wordt bepaald op basis van de RAT. Gekoppeld 
aan deze risico’s is het minimale ambitieniveau van Brandweer Twente vastgesteld in 
onderstaande tabel 13.  
 

Risicoklasse Controlemoment Controlefrequentie  Intensiteitsniveau 

Zeer Hoog Voor de oplevering > 1x 3 

Hoog Voor de oplevering > 1x 3 

Belangrijk Voor of tijdens de oplevering 1x 3 

Mogelijk Tijdens de oplevering 1x 3 

Aanvaardbaar Een bestuurlijke afweging Op verzoek Op verzoek 
Tabel 13 
 

De controlefrequentie van het bouwtoezicht vanuit de gemeente Hof van Twente wordt 
afgestemd op de toezichtstrategie zoals in tabel 13 is opgenomen. Brandweer Twente wordt 
hier actief bij betrokken. 
 
Vanaf 1 juli 2021 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit voor de brandveiligheid. 
Zo zijn er rookscheidingen geïntroduceerd, zijn zelfsluitende deuren verplicht bij 
appartementengebouwen en hebben de aangescherpte eisen mogelijk gevolgen voor 
draagconstructies. Er is nog veel discussie over de toepassing van deze eisen. Brandweer 
Twente vraagt daarom hier extra aandacht aan te besteden bij controles in de realisatiefase 
in 2023. 
 

9.4.4. Toezicht bij evenementen 
Brandweer Twente adviseert ons volgens het VTH-beleid bij een aanvraag om 
evenementenvergunning of bij een melding. Dit gaat op basis van de risico’s bij het 
evenement of op het toezicht houden in het kader van brandveiligheid. Bij het advies om 
toezicht te houden wordt een controle ingepland. Bij de controle door Brandweer Twente is 
ook altijd een medewerker van de gemeente aanwezig. Uitgangpunt is een klantgerichte 
benadering. Vaak zal het hier om C evenementen gaan. Als Brandweer Twente de risico’s 
beperkt acht, zullen zij geen toezicht houden. Wij kunnen gemotiveerd alsnog om toezicht 
verzoeken. 
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9.4.5. Overige controles (Ondermijning / Adhoc / Projecten) 
Naast de reguliere controles brandveilig gebruik verdienen jaarlijks ook andere objecten de 
aandacht. Dit kunnen gemeentelijke projecten zijn of actuele thema’s die zich voordoen 
gedurende het jaar. Daarnaast is er de aanpak van ondermijning. Hierbij moet voorkomen 
worden dat de “onderwereld” zich middels bedrijven, in de bovenwereld nestelt en hierdoor 
de maatschappelijk integriteit, veiligheid en leefbaarheid aantast. Brandweer Twente sluit op 
verzoek aan bij gemeentelijke initiatieven. 
 
Daarbij hanteert Brandweer Twente de prioritering op basis van primaire risicoklasse uit de 
RAT. De meest bepalende risicofactoren zijn de zelfredzaamheid van de aanwezige 
personen en of zij wakend, dan wel slapend zijn. 
 

Tabel 14 
 

Hoe hoger de risicoklasse, hoe meer brandpreventieve voorzieningen aanwezig moeten zijn 
in, aan of bij een object. Hoe meer noodzakelijke brandpreventieve voorzieningen, hoe groter 
de meerwaarde kan zijn van Brandweer Twente bij een controle. Als de brandweer de 
risico’s beperkt acht, zal geen toezicht worden gehouden. Wel sluit de brandweer op verzoek 
aan.  
 
De reikwijdte van deze controles is meestal beperkt tot vluchtveiligheid en de diepgang is 
steekproefsgewijs. De gevolgen van een toename van adhoc controles, integrale controles of 
een toename bij controle in de realisatiefase en/of evenementen kunnen van invloed zijn op 
de capaciteit van Brandweer Twente bij toezicht in de gebruiksfase. 
 

9.4.6. Lokale afweging 
In overleg met Brandweer Twente voor kan voor een andere lokale/bestuurlijke prioritering 
worden gekozen. Hierbij kan gemotiveerd worden afgeweken van de volgende zaken: 

• Veranderen van jaarlijkse frequentie van de controles (bijvoorbeeld vanwege 
hogere/lagere prioritering van bepaalde gebruiksfuncties).    

• Toevoegen van maatwerk objecten (bijvoorbeeld vanwege lokaal-bestuurlijke 
overwegingen). 

• Beschikbare capaciteit binnen de gemeente op gebied van handhaving. 
Deze keuzes worden in het VTH-programma vastgesteld.  
 
 
 

  

Primaire risicoklasse Maatgevende risicofactor  Gebouwsoort met grenswaarde 

Hoog 
(zeer groot risico) 

Personen  
niet zelfredzaam  

- Gezondheidszorggebouwen > 10 pers. 
- Cellengebouwen > 10 pers. 
- Kinderdagverblijfgebouwen >10 pers. 
- Wonen met zorg > 4 wooneenheden. 

Belangrijk 
(groot risico) 

Personen  
zelfredzaam en slapen 

- Logiesgebouwen > 10 pers. 
- Kamerverhuurgebouwen > 4 woon. 
- Woongebouwen en woningen (tussenvorm/senioren)  

Mogelijk 
(beperkt risico) 

Personen  
zelfredzaam 

- Kantoorgebouwen >150 pers. 
- Industriegebouwen >150 pers.  
- Publieke gebouwen > 50 pers.  
- Schoolgebouwen > 50 pers. 

Aanvaardbaar 
(klein risico) 

Overig 

- Kantoorgebouwen <150 pers. 
- Industriegebouwen <150 pers.  
- Overige gebouwen <50 pers. 
- Overige woongebouwen en woningen  
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Bijlage 1: Objectenlijst Hof van Twente (brandweer) 
 
 
 



 

36 
VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023 

 

Bijlage 2: Overzicht risico’s en keuzen VTH Taken 2023    
 
Risicoscore:  
De risicoscore is opgenomen om een nuancering in de omvang van het risico in kleur aan te kunnen geven. De score is toegekend op basis van een eerste inschatting, na overleg met de verschillende vakdisciplines. 

Nr. Taak 1 
gemeentelijk 
2 Regionaal 
(RUD) 
3 Landelijk 

Waar wijken 
we af van 
wettelijk 
voorschrift 

Wat is het 
minimum 
niveau 

Uren 
benodigd 
(schattin
g) 

Uren 
beschikba
ar 

Uren te 
kort 

Oorzaak Gevolg  Risicoscore: Besluit college burgemeester 
en wethouders I ZEER GROOT RISICO 

II GROOT RISICO 

III BEPERKT RISICO 

IV KLEIN RISICO 

V ZEER KLEIN RISICO 
1. Vergunningverlening en 

toezicht BWT (tabel 3 en 5) 
met name: Toetsing 
Bouwbesluit  

Landelijk 
(wettelijke taak) 
gemeentelijk 
(beleid) 

Gemeentelijke 
toets aan het 
Bouwbesluit is 
lager dan het 
landelijk 
toetsprotocol 

VTH beleid Hof 
van Twente van 
juli 2019 

Vergunning 
verlening: 
11286 uur 

Handhaving: 
6254 uur 

Vergunning 
verlening: 
8038 uur 

Handhaving: 
1926 uur 

Vergunning 
verlening: 
3248 uur 

Handhaving: 
4328 uur 

Slechts beperkt toetsen aan het 
Bouwbesluit. Conform 
vastgestelde VTH beleid Hof 
van Twente van juli 2019. Dit 
betekent onder andere dat we 
niet toetsen op duurzaamheid. 
 

Aanvraag wordt niet op alle 
onderdelen uit het 
Bouwbesluit getoetst. 
Onderdelen die niet getoetst 
worden, worden bij het 
toezicht ook niet 
gecontroleerd. 

De kans bestaat dat er niet conform 
het Bouwbesluit wordt gebouwd 
(m.u.v. brandveiligheid). Dit kan 
leiden tot imagoschade en 
maatschappelijk en bestuurlijk risico. 
Risico’s zijn beperkt omdat aspecten 
met hoge risico’s zoals veiligheid en 
gebouwen waar veel mensen samen 
komen wel worden getoetst. Als het 
aantal aanvragen toeneemt, kan 
hieraan echter ook niet meer worden 
getoetst en nemen de risico’s toe. 
 
Risicoscore: IV 
 
Bij geen beoordeling op 
constructieve en overige 
veiligheidsaspecten ontstaan risico’s 
op lichamelijk letsel voor de 
gebruikers en op materiele schade 
voor de omgeving. Ook financieel 
risico als de gemeente aansprakelijk 
wordt gesteld voor schade en een 
maatschappelijk risico als door een 
ongeluk ontwrichting in de 
samenleving ontstaat. 
 
Vooral de omgevingsveiligheid en 
maatschappelijke gevolgen zijn van 
betekenis voor de gemeente. In die 
situatie zal de risicoscore wijzigen 
naar risicoscore II. 

IV Niet toetsen op het niveau ingegeven door 
de risicoanalyse maar op het niveau zoals 
dit is vastgelegd in het VTH beleid Hof van 
Twente van juli 2019 
 

2. Vergunninggericht toezicht 
BWT 

Landelijk 
(wettelijke taak) 
gemeentelijk 
(beleid) 

N.v.t. Wabo 3080 1925 1155 bezuinigen op de formatie 
(bouwtoezicht), de 
coronapandemie, een toename 
van het aantal complexe 
handhavingszaken en 
handhavingsverzoeken 
waardoor er onvoldoende 
vergunning gericht toezicht kan 
worden uitgevoerd. 

Achterstand in het uitvoeren 
van toezicht. Medewerkers 
voelen de druk van een 
enorme werklast die niet 
afneemt.  

De kans bestaat dat er niet conform 
het Bouwbesluit wordt gebouwd 
waarbij veiligheidsrisico’s kunnen 
optreden (constructief, brandveilig 
etc.). Dit kan leiden tot imagoschade 
en een maatschappelijk, bestuurlijk 
en aansprakelijkheidsrisico. 

II Extra inhuur van 1155 uur t.b.v. de 
inhaalslag incidenteel voor 2023. Voor 
komende jaren (begroting 2024) 
structureel middelen ter beschikking te 
stellen voor het op peil brengen van het 
vergunninggericht toezicht. 

3. Toezicht 
Uitwegvergunningen 

Wabo/ 
Lokaal 

APV N.v.t. 50 0 50 Voor deze taak is geen 
capaciteit beschikbaar m.u.v. 
handhaven op excessen.  

Mogelijk worden uitwegen 
niet conform specificaties of 
illegaal aangelegd.   

Precedentwerking. Geen uniforme 
uitvoering. 
 
Risicoscore: V 

V Uitsluitend handhaven op excessen. Geen 
budget beschikbaar stellen. 
 

4. Bouwtoezicht (aansluiten op 
riool) 

Wabo Bouwbesluit, 
Woningwet, Wet 
milieubeheer 

Bouwbeleidsplan 
(2003) 

50 0 50 Controle op het juist aansluiten 
op het gemeentelijk riool. Voor 
deze taak is geen capaciteit 
beschikbaar 

Vuilwatersystemen kunnen 
onjuist op 
hemelwaterafvoer- 
systemen worden 
aangesloten. 

Precedentwerking. Geen uniformiteit 
in uitvoering en imagoschade 
 
Risicoscore: V 
 

V Niet actief controleren op het aansluiten op 
het gemeentelijk riool 
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Bijlage 3: Doelen, beleidsindicatoren, instrumenten en streefwaarden 
 
 
  

Algemeen doel 
 

Beleidsdoelen Beleidsindicator Instrument  Streefwaarde 

Uitvoeringskwaliteit Heldere schriftelijke 
communicatie  

% uitgaande brieven op B1 
niveau 

Representatieve steekproef van. 
Meten via “Klinkende taaltool”. 

70% 

 Transparant en 
eenduidige toetsing van 
aanvragen 
bestemmingsplan en 
welstand 

% aantal eenduidig 
getoetste aanvragen. 

Checklist in Powerbrowser 100% 

 Rechtmatig handelen en 
vergunningen en 
handhavingsbeschikking
en 
 
 

% ongegrond bezwaar en 
beroepsprocedures  
Aantal (gronde) klachten 
Aantal handhavingsdossiers 

Uitspraken bestuursrechter  / 
adviezen bezwarencie / 
oordelen klachtenbeoordelaar.  

95% vergunningen 
85% 
handhavingsbesch
ikking-en 
80% klachten 
ongegrond. 

Dienstverlening 
(gedrag en proces) 

Aanvragen voor een 
reguliere procedure 
worden binnen de 
wettelijke termijn 
afgehandeld 

% aanvragen dat binnen de 
wettelijke termijn wordt 
afgehandeld 

Jaarlijks registratie en evaluatie 
doorlooptijden 

90% 

 BOA – meldingen snel 
behandelen 

% BOA-meldingen dat 
binnen de afgesproken 
termijn wordt afgehandeld 

Afhandeltermijn in Cees Binnen 5 dagen 

 Hoge 
klantentevredenheid bij 
vergunningverlening 
gemeente 

% tevreden klanten bij 
vergunningverlening 

Twee jaarlijks onderzoek en 
analyse 

Cijfer 7 op inhoud, 
proces en 
dienstverlening. 

Financiën  Rechtmatige legesheffing 
volgens wet, verordening 
en beleidsregels. 

% legesbeschikkingen dat 
volgens de regels (binnen 3 
jaar) is opgelegd 

Termijnbewaking via 
Powerbrowser. 

100% 
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Bijlage 4: Overzichtstabel toepassen kwaliteitscriteria 2.2 
 

Cursieve tekst Uitvoering door externe partij: Omgevingsdienst Twente, Veiligheidsregio 
Twente, Het Oversticht 

 
Nr. Deskundigheidsgebied KC 2.2 eis 

fte 
Criteria voor kritieke massa 
Beschikbaarheid 

Soort taak / 
tekort fte 

1 Casemanagement 

Casemanagen bouwen en 

ruimtelijke ordening 
Activiteit 1 t/m 6 

2 * 1/3 fte 0,33 fte  Allround mdw 

vergunningverlening  0,33 fte 

Senior mdw 

vergunningverlening 

 

Casemanagen milieu 
Activiteit 1 t/m 6 

 Omgevingsdienst Twente Basistaak 

2 Vergunningverlening bouwen en RO bouwen en ruimtelijke ordening 

Activiteit 1 t/m 5 2 * 2/3 fte 0,67 fte Allround mdw 
vergunningverlening 0,67 fte 
Senior mdw 
vergunningverlening 

 

3 Vergunningverlening milieu 
Activiteit 1 t/m 4  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

Activiteit 5 en 6  Omgevingsdienst Twente Plustaak 

4 Toezicht & Handhaving bouwen en ruimtelijke ordening 
Activiteit 1 t/m 6 2 * 2/3 fte 0,67 fte Allround mdw toezicht 

en handhaving 
 

5 Toezicht & Handhaving milieu  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

6 Toezicht & Handhaving bodem  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

7 Toezicht & Handhaving groene 
wetten 

 Omgevingsdienst Twente Plustaak 

8 Behandelen juridische aspecten vergunningverlening 

Activiteit 1 t/m 3 2 * 2/3 fte 0,67 fte Allround mdw 
vergunningverlening 0,67 fte 
Senior mdw 
vergunningverlening  

 

Activiteit 4 2 * 2/3 fte 0,67 fte Senior adviseur 
juridische zaken 0,67 fte 
Adviseur juridische zaken 

 

Activiteit 1 t/m 4 (milieu)  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

9 Behandelen juridische aspecten handhaving 

Activiteit 1 t/m 7 2 * 2/3 fte 0,67 fte Juridisch medewerker 
0,33 fte Senior mdw 
handhaving 
0,33 fte Juridisch medewerker 
 
 

 

Activiteit 1 t/m 7  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

10 Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluit 

Activiteit 1 t/m 4 2 * 1/3 fte 0,67 fte Allround mdw 
vergunningverlening  

 

Activiteit 5 2 * 1/3 fte 0,33 fte Adviseur juridische 
zaken 

[-0.33 fte] 
Waar nodig 
wordt inhuur 
gepleegd 

11 Ketentoezicht 
Activiteit 1 t/m 12  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

12 Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke leefomgeving 
Activiteit 1 t/m 3  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

13 Bouwfysica 

Activiteit 1 t/m 5 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Allround mdw 
vergunningverlening   

 

Activiteit 6 t/m 10 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Allround mdw 
vergunningverlening   
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Nr. Deskundigheidsgebied KC 2.2 eis 
fte 

Criteria voor kritieke massa 
Beschikbaarheid 

Soort taak / 
tekort fte 

14 Brandveiligheid 
Activiteit 1 t/m 11  Veiligheidsregio Twente  

15 Constructieve veiligheid 

Activiteit 1 t/m 6 2 * 2/3 fte niet beschikbaar [-1,33 fte] Er 
wordt 
gekeken 
naar een 
regionale 
samenwerki
ng op het 
gebied van 
constructies 

16 Bouwakoestiek    
Deskundigheidsgebied is vervallen; deels opgegaan in deskundigheidsgebied 21. Geluid 

17 Sloop en asbest 

Activiteit 1 t/m 2 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Allround mdw 
toezicht en handhaving 

 

Activiteit 1 t/m 7  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

18 Afvalwater 
Activiteit 1 t/m 5  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

19 Bodem, bouwstoffen water 
Activiteit 1 t/m 4  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

20 Externe veiligheid   
Activiteit 1 t/m 6  Omgevingsdienst Twente / 

Veiligheidsregio 
Basistaak 

21 Geluid   
Activiteit 1 t/m 11  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

22 Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van Wabo-vergunningaanvragen) 
Activiteit 1 t/m 4  Omgevingsdienst Twente Plustaak 

22a Groen en ecologie (vergunningverlening Wet natuurbescherming) 
Activiteit 1 t/m 3  Omgevingsdienst Twente Plustaak 

23 Luchtkwaliteit   
Activiteit 1 t/m 6  Omgevingsdienst Twente Basistaak 

24 Stedenbouw en inrichting openbare ruimte 
Activiteit 1 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Beleidsmedewerker 

ruimtelijke ontwikkeling 
 

Activiteit 2 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Beleidsmedewerker 
ruimtelijke ontwikkeling 

 

Activiteit 3 en 4 2 * 1/3 fte 2 * 0,33 fte Beleidsmedewerker 
ruimtelijke ontwikkeling 

 

25 Exploitatie en planeconomie 

Activiteit 1 t/m 3 2 * 1/3 fte 0,33 fte Senior 
beleidsmedewerker  
grondzaken 
0,33 fte Beleidsmedewerker 
grondzaken 

 

26 Cultuurhistorie 
Activiteit 1 t/m 5 2 * 1/3 fte 0,33 fte Allround mdw 

Vergunningverlening 
[-0,33 fte] 

Activiteit 6 t/m 10 2 * 1/3 fte 0,33 fte Allround mdw 
Vergunningverlening 

[-0,33 fte] 

Activiteit 11 t/m 15 2 * 1/3 fte Regioarcheoloog Het Oversticht  

27 Energiebesparing en duurzaamheid 
Activiteit 1 t/m 4  Omgevingsdienst Twente Basistaak 
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