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Doel 
Wij hebben op 24 januari 2023 het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht- en 
handhavingstaken 2023 (VTH-taken) vastgesteld. Wij sturen u dit programma ter kennis-
name toe. 
 
Wettelijke verplichting gebaseerd op: 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en hoofdstuk 10 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht 
(Mor). Hierin wordt voorgeschreven dat in het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven 
welke van de vastgestelde activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten (artikel 7.3 Bor). In artikel 
7.3 tweede lid is de verplichting opgenomen om te komen tot een uniform uitvoerings-
programma voor de basistaken die zijn ondergebracht in de omgevingsdienst. In artikel 7.5 
Bor is de verplichting opgenomen voor het borgen van middelen. Voor het bereiken van 
gestelde doelen en voor het uitvoeren van de daarin bedoelde activiteiten, moeten wij inzicht 
geven in de beschikbare financiële en personele middelen. Deze financiële middelen moeten 
in de begroting worden gewaarborgd. In artikel 7.3 vierde lid is bepaald dat wij het 
uitvoeringsprogramma aan uw raad bekend moeten maken 
 
Aanleiding 
Voor een goede uitvoeringscyclus stellen wij jaarlijks een programma vast waarin wij 
aangeven hoe wij uitvoering geven aan de taken op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Op 20 december 2022 hebben wij besloten het Uitvoerings-
programma VTH-taken 2023 vast te stellen voor zowel de lokale taken als voor de taken die 
door de Omgevingsdienst Twente (ODT) worden uitgevoerd. Daarbij hebben wij tevens 
besloten in te stemmen met het overzicht op bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma. Hierin 
zijn keuzen en risico’s vermeld. In deze raadsbrief informeren wij u hierover. In deel I van het 
programma zijn de thuistaken beschreven. Deel II gaat in op de taken die door de ODT 
worden uitgevoerd. 
 
Inhoudelijke boodschap 
Vergunningverlening BWT/APV  
Voor vergunningverlening BWT/APV is de formatie voor 2023 op orde, met de beschikbare 
uren kan de planning gehaald worden. In 2023 is naast de uitvoering van reguliere werk-
zaamheden inzet nodig voor de implementatie van de Omgevingswet en voor de kwaliteit 
van het archiveren van vergunningen. In de planning is hier rekening mee gehouden. In tabel 
3 van het programma is dit weergegeven. 
 
Toezicht en handhaving 
In het uitvoeringsprogramma zijn prioriteiten gesteld op basis van een risico-inschatting. Wij 
zien een toename van zware en langlopende handhavingstrajecten, die gevolgen hebben 
voor de reguliere werkzaamheden. Wij monitoren met kwartaalrapportages of bijstelling van 
de planning nodig is.  



 

 

 
Er is in het bouwtoezicht een grote achterstand ontstaan. Dit komt o.a. een toename van het 
aantal complexe handhavingszaken en handhavingsverzoeken. Uit de inventarisatie blijkt dat 
er circa 700 zaken zijn waar toezicht nodig is. Wij hebben besloten extra capaciteit in te 
zetten om de achterstand in te lopen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 102,795,- ten 
behoeve van externe inhuur. Dit bedrag wordt bij de 1e berap 2023 meegenomen ten laste 
van de algemene middelen. Ook hebben wij besloten bij de programmabegroting 2024 
structureel middelen ter beschikking te stellen om de formatie voor vergunninggericht 
toezicht op sterkte te brengen.  
 
Voor het themagewijs houden van toezicht en handhaving hebben wij net als in 2022 een 
hoge prioriteit toegekend aan drank en horeca. Dat betekent dat wij toezicht houden op de 
naleving van de vergunning bij evenementen. Door langdurige ziekte van een medewerker is 
er echter geen controle op de Alcoholwet (leeftijdgrenzen etc.). Dit toezicht wordt weer 
opgepakt als vervanging (met bevoegdheid Alcoholwet) is geregeld of wanneer de mede-
werker weer inzetbaar is. Dit geldt ook voor het uitvoeren van controles op de herplantplicht. 
Naast het geprioriteerde toezicht is veel tijd nodig voor het behandelen van klachten en 
meldingen, handhavings- en Wooverzoeken en juridische procedures. Conform de visie 
veiligheid zal er in 2023 een onderzoek plaatsvinden naar de Boacapaciteit, waarbij we niet 
uitsluiten dat daaruit voortvloeit dat er sprake is van een onderbezetting gelet op de 
inhoudelijke opgave. 
 
Brandweer Twente voert voor Hof van Twente het toezicht op brandveiligheid uit. Wij 
ontvangen jaarlijks een voorstel van Brandweer Twente voor het uitvoeringsprogramma. In 
hoofdstuk 8 van het programma zijn de brandveiligheidstaken beschreven. Gemeente 
Hof van Twente is als bevoegd gezag (eind)verantwoordelijk voor deze taken en voor de 
daaruit voortvloeiende bestuursrechtelijke handhaving (juridische procedure). Speerpunt op 
het gebied van brandveiligheid is in 2023 gestapelde woningbouw. Dit op grond van het 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de fatale flatbrand in Arnhem. 
 
ODT 
Milieuvergunningverlening en toezicht en handhaving op milieuaspecten wordt door de ODT  
uitgevoerd. De planning voor de ODT-taken is opgenomen in deel II van dit programma. De 
ODT geeft aan dat op basis van de planning een tekort aan uren ontstaat voor uitvoering van 
het totaal aantal taken voor Hof van Twente. Gelet hierop is in de 2e berap 2022 € 116.000,- 
voor 2023 opgenomen om het te verwachten nadelige effect te dempen. De geplande 
controles en de geprognotiseerde producten: vergunningverlening, advisering en landelijke 
en regionale projecten kunnen in 2023 binnen de begroting worden uitgevoerd. Gelet op 
ervaringen van voorgaande jaren blijkt Hof van Twente geconfronteerd met zware hand-
havingszaken die veel input vragen van de ODT. Dit is nodig op gebied van juridische 
ondersteuning c.q. advisering. Dit heeft in voorgaande jaren geleid tot een naheffing voor 
Hof van Twente. 
 
Om een naheffing te voorkomen (voorzichtigheidsprincipe) is in het uitvoeringsprogramma 
2023 een reservering ‘onvoorzien’ van 15% op de geprognosticeerde uren voor 2023 op te 
nemen. De reservering onvoorzien omvat 2.146 uren (14.308 uur * 15%). Uitgaande van dit 
aantal uren betekent dit concreet een overschrijding van afgerond € 186.830,- (2146 uur * 
€ 87,06 uurtarief). Echter, dit bedrag zal alleen aangewend worden als Hof van Twente ook 
daadwerkelijk geconfronteerd wordt met zware handhavingszaken. Op basis van het totaal 
aantal begrote uren 2023 (14.308 + 2146) ten opzichte van het opgenomen bedrag ad 
€ 1.259.563,- in Key2Finance voor 2023 is de overschrijding € 172.922,- (zie onderstaande 
tabel). Voorzichtigheidshalve hebben wij voor 2023 een eenmalig extra bedrag opgenomen 
van € 186.830,- voor onvoorzien. Dit voor het ‘eventueel’ opvangen van zware handhavings-
dossiers. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe zal dit bedrag bij de 1e Berap 2023 
aan uw raad worden voorgelegd.  
 
 
 



 

 

  
Uren 2023 (incl. onvoorzien 2146 uur) 
(a) 

16.454 

Uurtarief ODT (b) € 87,06 
Totaal kosten 2023 (a x b) € 1.432.485,- 
Begroting ODT 2023 (c) € 1.259.563,- 
Verschil (c) - (a x b) -€ 172.922,- 

 
In 2023 wordt de taakuitvoering en daaraan gekoppeld de urenbesteding van de ODT scherp 
gemonitord. In 2023 gaat het monitoringsysteem van de ODT waarop wij worden 
aangesloten live. We hebben dan realtime inzicht in de taakuitvoering door de ODT. 
 
Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) 
Het IBT van de provincie beoordeelt of wij voldoen aan de wettelijke eisen en aan de 
afspraken die in het bestuurlijk IBT-overleg zijn gemaakt. IBT gebruikt hierbij het verkeers-
lichtmodel (groen, oranje en rood). Het toezichtsbeeld voor Hof van Twente m.b.t. de Wabo-
taken was in 2021 groen gekleurd. Wel heeft IBT hierbij de kanttekening geplaatst dat er 
verbeterpunten zijn waar nadrukkelijk aandacht aan geschonken dient te worden. Deze zijn 
voortvarend opgepakt. het streven is erop gericht om ook in 2022 een groen kleurbeeld te 
bewerkstelligen. 
 
Ontwikkelingen 
In hoofdstuk 2 van het programma worden ontwikkelingen beschreven. Enkele ontwikke-
lingen die grote impact hebben op het werken binnen het Team VTH lichten wij hier kort toe. 
 
Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2023. Wij hebben op 
een programmatische manier gewerkt aan de invoering van deze wet. Vanaf 1 januari 2023 
zal team VTH uitvoering geven aan de taken van het team die voor de invoering van de wet 
nodig zijn. In dit programma is voor implementatie van de wet tijd in het 
uitvoeringsprogramma tijd gereserveerd.  
 
Wet private kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) 
Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de bouwkwaliteit te 
verbeteren door het invoeren van het nieuwe stelsel. De insteek is dat de wet gelijk met de 
Omgevingswet in werking treedt. In eerste instantie zal het systeem van kwaliteitsborging 
alleen gelden voor bouwwerken in ‘gevolgklasse 1’: dit zijn minder risicovolle gebouwen en 
bouwwerken zoals woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen zoals een bedrijfshal. Als de 
regeling goed blijkt te functioneren, zal dit worden uitgebreid naar complexere bouwwerken 
in hogere gevolgklassen.  
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 werkzaam-
heden en om de aansprakelijkheid van de aannemer. Voor implementatie van de Wkb in de 
gemeentelijke organisatie is in het uitvoeringsprogramma tijd gereserveerd.  
 
Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
Op basis van de uitgevoerde toetsing van IBT op het domein Wabo, de onderlinge samen-
hang van de documenten en de voortgangsgesprekken heeft IBT het kleurbeeld groen aan 
Hof van Twente toegekend. De gemeente is met de verbeterpunten aan de slag gegaan. IBT 
geeft in haar rapportage aan dat er nog wel verbeterpunten zijn waar Hof van Twente het 
komende jaar aan kan werken. Aan deze punten wordt hard gewerkt voor een groen 
kleurbeeld in 2023. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conclusie 
Wij hebben op 24 januari 2023 besloten het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, 
Toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) 2023 vast te stellen voor zowel de lokale als 
voor de ODT-taken. Daarnaast hebben wij ingestemd met de keuzen in de tabel uit Bijlage 2 
van het uitvoeringsprogramma deel I. Ook hebben wij besloten een post ‘onvoorzien’ op te 
nemen in deel II van het programma (uitvoering taken ODT). Bij de 1e Berap in 2023 zal het 
beschikbaar stellen van budget ten behoeve van voornoemde keuzen aan uw raad worden 
voorgelegd. 
 
Over de resultaten die op basis van dit programma worden gerealiseerd wordt u in het eerste 
kwartaal van 2023 middels het jaarverslag VTH-taken geïnformeerd. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 
 
Bijlage(n): 
1. VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023, deel 1 (lokale taken) 
2. VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2023, deel 2 (regionaal ODT-taken) 


