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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De documenten over de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken
(hierna VTH-taken) voor de onderdelen ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en milieu.
Ook kennisnemen van de bestuurlijke brief van de provincie over de uitvoering van deze taken in
2019 en bijgevoegd plan van aanpak c.q. checklist waarmee is verantwoord dat aan alle
verbeterpunten is voldaan.
Inleiding
Op 20 december 2019 heeft de provincie het college geïnformeerd over haar oordeel (niet
adequate) over de uitvoering van de VTH-taken. De provincie heeft gevraagd om een plan van
aanpak om te komen tot de realisatie van de benodigde documenten.
De VTH-beleidstukken zijn opgesteld en door ons al vastgesteld (zie bijlage). Deze stukken zijn
gecontroleerd aan de hand van de verbeterpunten die door de provincie zijn genoemd.
De beleidsstukken, inclusief plan van aanpak c.q. checklist zal aan de provincie worden
aangeboden ter beoordeling.
Kernboodschap
De gemeente Heerhugowaard scoorde niet adequaat in 2019 voor de uitvoering van de VTHtaken.
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Met de opgestelde beleidsdocumenten en het volgen van het beleidscyclus kan de gemeente
weer voldoen aan de eisen die volgen uit de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Ook kan de gemeente Heerhugowaard hiermee weer adequaat worden en blijven.
Een (actueel) beleidsplan VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is gebaseerd op
een adequate probleemanalyse. Geeft inzicht in prioriteitenstelling die aansluit op de gestelde
doelen en geeft ook inzicht in de methodiek om de gestelde beleidsdoelen te bereiken. Het bevat
ook informatie over de benodigde en beschikbare financiële en personele capaciteit voor het
bereiken van de doelen en het uitvoeren van de activiteiten.
Een uitvoeringsprogramma VTH bevat een opsomming van de voorgenomen activiteiten waarbij
inzichtelijk rekening wordt gehouden met gestelde doelen en prioriteiten uit het beleidsplan en de
verbeterpunten uit het voorgaande evaluatieverslag.
Een evaluatieverslag VTH bevat een opsomming van de uitgevoerde taken. Hierin is -inzichtelijkrekening gehouden met de activiteiten die opgenomen waren in het uitvoeringsprogramma. Ook
bevat het een beschrijving van het bereiken van de gestelde beleidsdoelen en - indien van
toepassing - aangevuld met verbeterpunten voor het volgende jaar.
Consequenties
De vastgestelde beleidsstukken en inclusief alle bijlages zullen worden aangeboden aan de
gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. Zij zullen voor 2020 een beoordeling
uitvoeren voor de VTK-taken. Deze beoordeling zal eerst ambtelijk worden besproken waarna het
door de gedeputeerde staten via een bestuurlijke brief aan het bestuur bekend zal worden
gemaakt. U zult van deze bevindingen op de hoogte worden gesteld.
Communicatie
De vastgestelde beleidsstukken zullen worden gepubliceerd en ook aan de ketenpartners
(Omgevingsdienst Noord-Holland, Veiligheidsregio Noord-Holland, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en Justitie) bekend worden gemaakt.
Vervolg
Over de uitvoering van de VTH-taken wordt jaarlijks verslag gedaan. Over deze uitvoering en het
vastgestelde jaarverslag wordt u geïnformeerd. Dit geldt ook voor de reactie die wordt ontvangen
van de gedeputeerde staten over de aangeboden VTH-beleidstukken.
Bijlage(n)
Bij20-530
Bij20-531
Bij20-532
Bij20-533
Bij20-557
E202023971
Bij20-561
Bij20-562

VTH-beleidsplan Heerhugowaard 2020-2022
VTH-uitvoeringsprogramma Heerhugowaard 2020-2021
VTH-jaarverslag Heerhugowaard 2019
Jaarverslag Heerhugowaard 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
PvA checlist nav bestuurlijke brief
E202023971/Brief aan de provincie over Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Bestuurlijke brief Omgevingsrecht 2019
HHW Ambtelijke beoordelingsrapportage 2019 definitief

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
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