A3 Jaarverslag VTH 2019 Gemeente Heerhugowaard
Dit is het jaarverslag 2019 van de Gemeente Heerhugowaard. Het opstellen van een jaarverslag is een verplichting op basis van artikel 7.7, lid 2, van het Besluit omgevingsrecht. Dit verslag geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op het
gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er niet voor gekozen om een uitgebreid tekstueel document op te stellen, maar is er voor gekozen om aan te sluiten bij de interne A3-werkplannen van de
werkorganisatie Heerhugowaard/Langedijk.

Ambities en doelstellingen uit de Kadernota VTH
De gemeente Heerhugowaard ambieert om de VTH- taken op een
professionele wijze en passend niveau uit te voeren. Bij de
uitvoering van deze taken staat een gezamenlijke oplossing voorop.
Deze ambities leiden tot navolgende doelstellingen:
- continue verbetering van de dienstverlening;
- de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van
burgers en bedrijven bij het oplossen van vraagstukken
stimuleren;
- integrale wijze van werken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving;
- kansen en problemen op wijkniveau bespreken met als
mogelijke ontwikkeling “the right to challenge”;
- het zijn van een sterke samenwerkingspartner in de keten
van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Operationele doelen
-

Prioriteiten
Leefbaarheid en
veiligheid hebben
binnen de gemeente
Heerhugowaard
prioriteit. Op het gebied
van toezicht &
handhaving hebben
constructieve veiligheid
en brandveiligheid
dan ook de hoogste
prioriteit, gevolgd door
strijdigheden met het
bestemmingsplan, zoals
illegale bewoning.
Voor vergunningen
geldt dat ingekomen
aanvragen niet
geprioriteerd kunnen
worden. Er is namelijk
sprake van een door de
burger vraaggestuurd
proces waarop de
gemeente geen invloed
kan uitoefenen.
Bovendien moet een
ingekomen aanvraag
binnen een wettelijke
termijn worden
afgehandeld. Als een
aanvraag in
behandeling is
genomen, wordt op
basis van een
toetsingsprotocol wel
een bepaalde prioriteit
aan deze aanvraag
toegekend.

Uitvoering

Alle vergunningen worden binnen de wettelijke termijn verleend.
Binnen gemiddeld acht weken na ontvangst worden schetsplannen en
principeverzoeken afgehandeld.
Gestreefd wordt naar 0% te ontvangen ingebrekestellingen bij niet tijdig beslissen
op een aanvraag.
Maximaal 10% van het in totaal ontvangen bezwaarschriften mag in bezwaar of
beroep gegrond worden verklaard.
Binnen twee weken worden de controles naar aanleiding van klachten, meldingen
en handhavingsverzoeken uitgevoerd. Binnen deze twee weken wordt eveneens de
rapportages opgemaakt en eventueel doorgezet naar de behandelaar van de zaak.
Binnen 8 weken na binnenkomst van een klacht, melding of handhavingsverzoek
wordt gereageerd met een inhoudelijke brief naar de klager, melder, verzoeker of
overtreder.
Gestreefd wordt om minimaal 20% van alle handhavingszaken af te handelen
zonder formeel handhavingsbesluit.
Gestreefd wordt naar 0% te ontvangen ingebrekestellingen bij niet tijdig beslissen
op een handhavingsverzoek;

De VTH- taken in 2019

Algemeen:
2019 stond voor VTH, op inhoudelijk vlak, vooral in het teken
van voorbereiding op de Omgevingswet. Zo is er een
gezamenlijke omgevingsvisie voor Heerhugowaard en Langedijk
opgesteld. Het meewerken aan het opstellen van deze
omgevingsvisie hebben de eenheden meer tijd en capaciteit
gekost dan van te voren was verwacht.
Ook heeft de gemeente grote ambities op het gebied van
bouwen en duurzaamheid, wat grote impact heeft gehad op de
werkzaamheden van de afdeling.
Naast voorzienbare werkzaamheden, kreeg VTH, in 2019, ook
met grote regelmaat te maken met ‘ad-hoc’ projecten van
andere afdelingen of andere overheidsorganisaties (zoals de
provincie) waarbij er een beroep op de capaciteit van
medewerkers gedaan werd. Geconcludeerd kan worden dat de
werkdruk in beide eenheden erg groot is.
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal geplande werkzaamheden
niet of minder intensief is uitgevoerd, met name op de
onderdelen gebiedstoezicht en thematisch toezicht.

De VTH-taken worden uitgevoerd binnen de eenheid Omgevingsvergunning en
eenheid Handhaving. Deze eenheden vallen onder cluster Realisatie.
Voor de uitvoering van de VTH-taken was in 2019 32 FTE beschikbaar.
2019 stond intern in het teken van de voorbereidingen op de ambtelijke fusie per 1
januari 2020 met de gemeente Langedijk. Hoewel er ambtelijk al nauw samengewerkt
werd met de gemeente Langedijk, hebben de voorbereidingen op de ambtelijke fusie
er, qua tijd en capaciteit, flink ingehakt. Naast de werkzaamheden voor de inrichting
voor de nieuwe gezamenlijke afdeling VTH, gingen de reguliere werkzaamheden ook
gewoon door. Dit heeft een flinke wissel getrokken op de medewerkers.
Complimenten zijn dan ook op hun plaats voor de wijze hoe zij hiermee om zijn
gegaan!

Uitgevoerde werkzaamheden door de
eenheid Omgevingsvergunningen in 2019

Uitgevoerde werkzaamheden door de
eenheid Handhaving in 2019

De vergunningverleningstaken bestaan uit:
- het toetsen en afhandelen van alle
vergunningaanvragen en overige vragen om
toestemming van de tabel hiernaast genoemde
wet- en regelgeving;
- het afhandelen van principeverzoeken en
schetsplannen;
- interne en externe afstemming, advisering over de
aanvraag;
- het verzorgen van klantcontacten die betrekking
hebben op de genoemde regelgeving of die
betrekking hebben op informatie in algemene zin
betreffende de fysieke leefomgeving;
- frontoffice (Omgevingsloket).

De toezichts- en handhavingstaken bestaan uit:
- het houden van toezicht en het uitvoeren van
handhaving door toezichthouders en juridisch
handhavers op de eerder genoemde wet- en
regelgeving;
- het behandelen, toetsen en afhandelen van
meldingen;
- interne en externe afstemming en advisering over
de toezichts- en handhavingstaken;
- het voeren van juridische procedures;
- het onderzoeken en afhandelen van klachten en
meldingen die betrekking hebben op de eerde
genoemde wet- en regelgeving of die betrekking
hebben op informatie in algemene zin betreffende
de fysieke leefomgeving;
- handhaving van de Wet Kinderopvang.

Vergunningverlening:
Aantal vooroverleggen: 119
Aantal afgegeven omgevingsvergunningen bouw: 307
Aantal afgegeven omgevingsvergunningen afwijkend
gebruik: 41
Aantal sloopmeldingen en -vergunningen: 130
Aantal in-/uitrit- en aanlegvergunningen: 32
Aantal gebruiksmeldingen en-vergunningen: 25
Aantal kapvergunningen: 5
Aantal reclamevergunningen: 22
Aantal monumentvergunningen: 4
Aantal vergunningen voor roerende zaken: 1
Aantal APV/DHW vergunningen: 304
Aantal administratieve afhandelingen (inschatting,
omdat deze cijfers niet of niet juist worden
geadministreerd): 1250

Toezicht & Handhaving
Aantal verrichte controles realisatietoezicht bouw: 256
Aantal verrichte controles realisatietoezicht overig: 92
Aantal verrichte controles gebruikfasetoezicht: 395
Totaal aantal bezoeken op deelzaakniveau: 1607
Aantal verrichte controles klachten/melding: 19
Aantal verrichte controles toezicht op handhaving: 7
Aantal gedoogbeschikkingen: 5
Aantaal geinde dwangsommen: 5
Aantal opgelegde last onder bestuursdwang: 10
Aantal opgelegde last onder dwangsom: 21
Aantal bezwaar en beroep: 2
Aantal milieucontroles: gestart 316, afgerond 276, 40
zaken staan open (er zijn gegevens opgevraagd of er is
vooraankondiging gestuurd).
Bij vorenstaande dient opgemerkt te worden dat de
gemeente Heerhugowaard aangesloten is bij de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ook zij hebben
inzet gepeelgd. Jaarverslag van de OD NHN maakr
integraal onderdeel uit van dit jaarverslag.

Bijzonderheden
Op grond van artikel 7.7, lid 2
van het BOR is het doel van het
jaarverslag om te evalueren of de
activiteiten die zijn op genomen
in het uitvoeringsprogramma zijn
uitgevoerd en in hoeverre deze
activiteiten hebben bijgedragen
aan het bereiken van de gestelde
doelen.
De gestelde doelen zien vooral
op de bedrijfsvoering.
Door de focus op de concrete
uitvoering van de wettelijke
taken en de voorbereidingen op
de ambtelijke fusie is de
monitoring van de gegevens en
de relatie met de gestelde
doelen in 2019 enigszins
ondergesneeuwd.
Bovendien is in de praktijk lastig
gebleken om een rechtstreeks
verband aan te tonen tussen
verbetering van de
bedrijfsvoering en de veiligheid
en leefbaarheid van de
omgeving.
In de komende jaren zal er dus
meer aandacht dienen te komen
voor de monitoring en voor het
opstellen van doelstellingen die
rechtstreeks betrekking hebben
op de fysieke leefomgeving.

