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H1: Inleiding 
 

Wat is het Handhavingsjaarverslag? 

In het Handhavingsjaarverslag over 2015 geeft de gemeente Noordoostpolder aan welke 
handhavingstaken zijn uitgevoerd op het gebied van o.a. bouwen, ruimtelijke ordening, 
kinderopvang, brandveiligheid en toezicht in de openbare ruimte.  
 
Waarom een Handhavingsjaarverslag? 

Het Handhavingsjaarverslag geeft inzicht in hoeverre de geformuleerde taken uit het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) over 2015 zijn uitgevoerd. Verder is het vanuit het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een jaarlijkse evaluatie van de handhaving uit te 
voeren. 
 
Wat staat er (niet) in? 

In hoofdstuk 2 wordt per vakgebied aangegeven welke werkzaamheden door de gemeente 
zijn uitgevoerd. Hierbij komt de indeling grotendeels overeenkomt met de indeling van het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015. Per taakveld wordt zo veel mogelijk inzicht 
gegeven in o.a. de uitgevoerde werkzaamheden, aantal uitgevoerde (her)controles en hoe 
vaak handhavend is opgetreden. Deze uitkomsten worden vergeleken met de planning uit het 
HUP. In de bijlage wordt voor de taakvelden nieuwbouw, brandveilig gebruik van gebouwen 
en het toezicht op de Drank- en horecawet een gedetailleerd beeld gegeven van de meest 
geconstateerde overtredingen. 
 
In hoofdstuk 3 staat het toezicht op en de handhaving van de eigen organisatie. Er wordt 
inzicht gegeven in het toezicht op de nieuwbouw en het brandveilig gebruik van 
gemeentelijke bouwwerken. Ook geeft het hoofdstuk inzicht in de ingediende en 
afgehandelde WOB-verzoeken. 
 
Toezicht en handhaving van Wet milieubeheer inrichtingen, asbestgerelateerde sloop en 
bodembeheer komen in dit jaarverslag niet aan de orde. De uitvoering van deze taken zijn in 
2013 overgedragen aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Deze 
dienst rapporteert in een eigen jaarverslag over de uitvoering van deze taken. 
 
Bijlagen 

In de bijlagen zijn een aantal tabellen opgenomen welke een gedetailleerd inzicht geven in de 
aard van de overtredingen (monitoring). Ook wordt zo veel mogelijk een vergelijking met de 
andere jaren voorgaande jaren gemaakt. 
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H2: Uitgevoerde werkzaamheden 
 

2.1: Nieuwbouw 
 
Inleiding 
In deze paragraaf staat het toezicht op en de handhaving van nieuwbouwactiviteiten centraal. 
Eerst wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierna worden de 
meest geconstateerde overtredingen vermeld. De paragraaf wordt afgesloten met een 
conclusie ten aanzien van de gestelde doelstellingen uit het HUP 2015. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden  
In 2015 zijn 357 bouwcontroles en 69 hercontroles uitgevoerd op in aanbouw zijnde 
bouwwerken. In 2014 waren dit nog 472 controles. De afname van ruim 100 bouwcontroles 
is mede te verklaren door het langdurig uitvallen van één van de bouwinspecteurs.  
 
 

Toezichtsactiviteiten 

 

Uitgevoerd 

Controles  357 
Hercontroles  69 
 
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 4 
Last onder dwangsom 0 
Proces verbaal - 
 
Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden 
In 2015 zijn 357 nieuwbouwcontroles uitgevoerd. Ruim 19 procent van deze controles 
werden gevolgd door een hercontrole (69 keer).  
 
In 2015 is vier keer een voornemen last onder dwangsom uitgegaan. Geen van deze zaken 
heeft geresulteerd in een last onder dwangsom.  
 
Geconstateerde overtredingen  
In 2015 zijn de geconstateerde overtredingen bij nieuwbouwcontroles ook bijgehouden. 
Hieruit bleek dat overtredingen betreffende beton-, staal-, en houtconstructies 
(verhoudingsgewijs) het meest geconstateerd zijn. In 54 procent van de gevallen dat hierop 
gecontroleerd werd zijn overtredingen geconstateerd. Op de tweede plaats staat wering van 
vocht (44 procent) en op de derde plaats brandveiligheid (35 procent). Een uitgebreid 
overzicht van de geconstateerde overtredingen staan in bijlage 3. 
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 zijn de volgende doelstellingen 
geformuleerd: 
1. Er is inzicht in het naleefgedrag over het jaar 2015; 
2. Tegen alle geconstateerde tekortkomingen m.b.t. constructieve veiligheid en 

brandveiligheid wordt opgetreden. 



 

Pagina 5 van 30 

 

Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
De eerste doelstelling is behaald. Over het jaar 2015 is in beeld gebracht hoeveel controles 
en hercontroles zijn uitgevoerd. Verder is inzichtelijk gemaakt hoe vaak er handhavend is 
opgetreden en welk soort overtredingen verhoudingsgewijs het meest geconstateerd zijn.  
 
De tweede doelstelling is behaald. Alle geconstateerde tekortkomingen m.b.t. constructieve 
veiligheid en brandveiligheid zijn ongedaan gemaakt. 

 

2.2: Illegale bouw 
 
Inleiding 
In deze paragraaf over illegale bouw komen twee thema’s aan bod, namelijk: illegale 
reclame-uitingen en de inventarisatie van illegale bouw in woongebieden. Het eerste thema is 
al opgepakt voor 2014. Het tweede thema is in 2014 voor het eerst projectmatig opgepakt.  
 
2.2.1: Illegale reclame-uitingen 

Regelmatig worden illegaal geplaatste reclameobjecten geconstateerd. Vooral langs 
hoofdwegen en aan de Oosterringweg is dit aan de orde. Hiertegen wordt actief opgetreden 
om ontsiering van de openbare ruimte te voorkomen. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden  
In 2015 is opgetreden tegen illegale reclameobjecten. Zes eigenaren van reclameobjecten 
zijn aangeschreven. Er zijn 2 voornemens last onder dwangsom uitgegaan die beide tot het 
opleggen van een dwangsom hebben geleid. De reclame objecten zijn binnen de 
begunstigingstermijn verwijderd waardoor geen inning heeft plaatsgevonden. In totaal zijn  
12 zaken opgelost. Eén zaak loopt nog.  
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 2 
Last onder dwangsom 2 
Proces verbaal - 
 
Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 
� Alle reclame-uitingen langs de N50, A6 en een aantal in het oog springende reclame-

uitingen langs de hoofdwegen binnen de gemeente zijn verwijderd of zijn in procedure om 
verwijderd te worden. 

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstelling 
De doelstelling is behaald. Alle bij ons bekende zaken zijn opgelost of zijn nog in procedure.  
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2.2.2: Inventarisatie illegale bouw woongebieden 

 
In het HUP 2015 is opgenomen om illegale bouwwerken in woonwijken in beeld te brengen. 
Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd in een deel van de wijk Revelsant in Emmeloord. 
Aan de hand hiervan is de omvang van de problematiek in beeld gebracht. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden 
De wijk Revelsant is geïnventariseerd op illegale bouwwerken. Dit is gedaan vanaf de 
openbare weg. Hierdoor kon het beperkt aantal beschikbare uren zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet. Alle geconstateerde overtredingen zijn vastgelegd. De bevindingen moeten nog 
worden voorgelegd aan het college. 
 
De uitvoering van de inventarisatie zou door twee medewerkers worden uitgevoerd in 2015. 
Door langdurige afwezigheid van één van de medewerkers is de inventarisatie uiteindelijk 
beperkter van opzet geweest. 
 
Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 
� De uitkomst van de inventarisatie van illegale bouw in woonwijken wordt aan het college 

voorgelegd. 
 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
De inventarisatie is nog niet voorgelegd. Er wordt een nota voor het college voorbereid over 
de handhaving van illegale bouwwerken. In deze nota wordt de werkwijze voor toekomstige 
inventarisaties vastgelegd en antwoord gegeven op de vraag welke bouwwerken wel of niet 
gehandhaafd kunnen worden. De nota zal in het tweede kwartaal van 2016 aan het college 
worden voorgelegd. 

 

2.3: Bestaande bouw 
 
Inleiding 
In deze paragraaf komen twee thema’s aan bod, namelijk brandveilig gebruik van gebouwen 
en het toezicht in het kader van de Brandbeveiligingsverordening. 
 
2.3.1: Brandveilig gebruik van gebouwen 

Het brandveilig gebruik van gebouwen is voorgeschreven in het Bouwbesluit 2012. De 
gemeente voert op basis van de Prevap methodiek periodiek toezicht uit op de naleving van 
deze voorschriften. Het gaat om gebouwen waar op een bepaald moment veel mensen 
(kunnen) verblijven. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden  
In totaal zijn 117 brandveiligheidscontroles uitgevoerd. In 69 gevallen volgde er een 
hercontrole (59 procent). 
 
In 54 gevallen is een voornemen last onder dwangsom opgelegd. Dit heeft uiteindelijk niet 
tot het opleggen van definitieve dwangsommen geleid. De verklaring hiervoor is dat de 
overtreders de vooraankondiging blijkbaar serieus hebben genomen en een redelijke termijn 
voor herstel hebben gekregen. 
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Toezichtsactiviteiten 

brandveilig gebruik gebouwen 

 

Gepland 

 

Uitgevoerd 

Controles 359 117 

Hercontroles n.v.t. 69 

 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 54 

Last onder dwangsom - 

 
Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

• De geplande controles voor 2015 worden uitgevoerd.  
 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstelling 
De doelstelling is niet behaald. Een groot aantal geplande controles is niet uitgevoerd. Dit is 
mede te verklaren door verschuivingen in taken van medewerkers. 
 

2.3.2: Toezicht in het kader van de Brandbeveiligingsverordening 

Als er een evenement of een groot straatfeest georganiseerd wordt moet een vergunning op 
grond van de Brandbeveiligingsverordening (Bbv) worden aangevraagd. Deze vergunning 
stelt regels, zodat de brandveiligheid gewaarborgd is tijdens het evenement of straatfeest. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het uitgevoerde toezicht en het al dan niet 
behalen van de doelstelling uit het HUP 2015. 
 
 

Toezichtsactiviteiten 

 

Verleend Gecontroleerd 

Alle verleende Bbv-vergunningen controleren 50 43 
 
In 2015 zijn 43 van de 50 verleende vergunningen gecontroleerd. Tijdens deze controles zijn 
een aantal overtredingen geconstateerd. Deze zijn veelal direct of binnen zeer korte termijn 
opgelost. Dit is de reden waarom er geen noodzaak is geweest om handhavend op te treden. 
 
Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 
� Alle verleende Bbv-vergunningen in de opbouwfase danwel in de uitvoeringsfase 

(situatieafhankelijk) worden gecontroleerd. 
 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstelling 
Aan de doelstelling is nagenoeg voldaan. Zeven vergunningen (14 procent) zijn niet 
gecontroleerd. Voornaamste reden hiervoor is dat Bbv-vergunningen vooral in de 
zomerperiode worden afgegeven. In deze periode is het niet mogelijk alle vergunningen te 
controleren. Gelet op de beschikbare toezichtcapaciteit en de hoeveelheid afgegeven 
vergunningen worden in de zomerperiode keuzes gemaakt waarop wel of niet gecontroleerd 
wordt. 
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2.4: Bestemmingsplan 
 

Inleiding 
In deze paragraaf komen twee thema’s aan bod, te weten permanente bewoning van 
recreatiewoningen en de inventarisatie van detailhandel op drie bedrijventerreinen. 
 
2.4.1: Permanente bewoning van recreatiewoningen 

De gemeente houdt op vier recreatieparken toezicht om (illegale) permanente bewoning te 
voorkomen. Het gaat om de recreatieparken Het Groene Kwadrant in Rutten, Craneburcht in 
Luttelgeest, De Voorst in Kraggenburg en Eigen Wijze in Bant. Voor zover bekend komt 
permanente bewoning op laatstgenoemd recreatiepark niet voor.  
 

Uitgevoerde werkzaamheden 
 
 

Toezichtsactiviteiten 

 

Gepland Uitgevoerd 

Aantal controlerondes langs recreatieterreinen  20 20 
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 3 
Last onder dwangsom - 
 
In 2015 is verder uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving van permanente bewoning 
van recreatiewoningen. Hierbij zijn 3 voornemens last onder dwangsom opgesteld. Geen van 
deze voornemens leidde tot een handhavingsbeschikking. Eén zaak loopt nog.  
 
In één situatie is de overtreding opgelost. Verder zal één persoonsgebonden 
gedoogbeschikking worden afgegeven. Door het opstellen van voornemens last onder 
dwangsom zijn overtredingen opgelost.  
 
Er zijn vier constateringsbrieven geschreven waarin overtreders de gelegenheid kregen om 
de overtreding voor 31 december 2015 ongedaan te maken. Deze zaken worden in 2016 
verder gecontroleerd en zo nodig gehandhaafd. 
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
1. In 2015 doorgaan met controleren op permanente bewoning van recreatieobjecten. Het is 

de bedoeling om 20 volledige controlerondes te houden.  
2. Alle personen die zich in 2015 in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres van een 

recreatieobject hebben ingeschreven worden aangeschreven. 
3. Tegen alle gevallen waarvoor voldoende bewijslast aanwezig is wordt handhavend 

opgetreden. 
 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
In 2015 zijn de vier genoemde recreatieparken twintig keer gecontroleerd. Na elke controle is 
de aangetroffen situatie vastgelegd. Hiermee is voldaan aan doelstelling 1.  
 
Verder hebben zich, voor zover bekend, 2 bewoners van recreatieobjecten ingeschreven in 
het BRP. Deze bewoners zijn aangeschreven. Hiermee is voldaan aan doelstelling 2. 
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In drie gevallen was voldoende bewijslast aanwezig om een handhavingstraject te starten. 
Dit resulteerde in 3 voornemens last onder dwangsom. Twee zaken zijn opgelost. Eén 
handhavingszaak loopt nog. Hiermee is voldaan aan doelstelling 3. 
 

2.4.2: Inventarisatie detailhandel op bedrijventerreinen 

In 2015 is het bedrijventerrein in Marknesse en bedrijventerrein De Munt en Ecopark in 
Emmeloord geïnventariseerd op detailhandel. Op basis van het bestemmingsplan is 
detailhandel daar niet toegestaan. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage. Deze 
rapportage moet nog worden voorgelegd aan het college om te bepalen wat het vervolg is. 
 

Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

• De omvang van de detailhandelsactiviteiten op bedrijventerrein Marknesse, de Munt 
en Ecopark inventariseren. De uitkomst van de inventarisatie voorleggen aan het 
college. 

 

Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
De inventarisatie is afgerond. De eindrapportage moet nog worden voorgelegd aan het 
college. 
 

2.5: Huisvesting buitenlandse werknemers 
 

Inleiding 
Medio 2015 moesten alle eengezinswoningen waarin buitenlandse werknemers zijn 
gehuisvest in de dorpen en woonwijken voldoen aan het huisvestingsbeleid. Dit houdt o.a. in 
dat in voorkomende situaties een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd of het 
bestemmingsplan moet worden gewijzigd. In 2015 is dit leidend geweest voor de 
werkzaamheden t.a.v. buitenlandse werknemers.  
 
Uitgevoerde werkzaamheden  
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 1  
Last onder dwangsom 1  
 
In 2015 zijn toezichthouders begonnen met het opsporen van situaties waar nog geen 
vergunning voor verleend is of die strijdig zijn met de bestemming. Vijf vergunde locaties zijn 
bezocht om te controleren of de vergunningvoorschriften werden nageleefd. Hierbij zijn geen 
overtredingen geconstateerd.  
 
Er zijn in 2015 veel minder omgevingsvergunningen aangevraagd dan verwacht. Het beleid 
arbeidsmigranten wordt in 2016 geëvalueerd. In de evaluatie zal o.a. ook onderzocht worden 
waarom er slechts mondjesmaat vergunningen worden aangevraagd. De resultaten van de 
evaluatie met mogelijke aanbevelingen (die nu door een extern bureau wordt uitgevoerd) 
worden medio dit jaar verwacht. 
 
Naar aanleiding van klachten/meldingen zijn 8 controles uitgevoerd. Aanleiding van de 
klacht/ melding was vaak het aantal buitenlandse werknemers dat verbleef op een locatie. 
Uiteindelijk heeft dit niet geresulteerd in handhaving. 
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Er is één last onder dwangsom opgelegd voor het illegaal huisvesten van buitenlandse 
werknemers in 20 stacaravans. Doordat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie was 
is deze handhavingsactie versneld uitgevoerd. 
 

Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

1. Medio 2015 beginnen met het opsporen van woningen die niet gelegaliseerd zijn voor 
huisvesting van arbeidsmigranten; 

2. 30 woningen, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, controleren op o.a. 
brandveiligheid. 

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 

• Aan doelstelling 1 is voldaan.  
• Aan doelstelling 2 kon niet voldaan worden omdat het aantal aan te vragen 

vergunningen achterbleef bij de verwachting.  
 

 

2.6: Uitwegen 
 
Inleiding 
Voor het aanleggen van een uitrit moet op grond van de Algemene plaatselijke verordening 
(Apv) een vergunning worden aangevraagd. Doel hiervan is o.a. om verkeersgevaarlijke 
situaties te voorkomen en de bruikbaarheid van de weg te behouden.   
 

Omdat het binnen de gemeente voorkomt dat er zonder vergunning uitritten worden 
aangelegd, is deze handhavingsopgave voor het eerst in 2014 opgenomen in het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma. 
 

Uitgevoerde werkzaamheden 
In 2015 is opgetreden tegen enkele uitritten die aangelegd zijn zonder vergunning. Dit is o.a. 
gedaan naar aanleiding van meldingen. Het opleggen van bestuursrechtelijke sancties was 
niet nodig. 
 

Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

• Direct handhavend optreden tegen illegaal aangelegde uitritten die negatieve gevolgen 
hebben voor de veiligheid; 

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstelling 
Naar aanleiding van meldingen en eigen constateringen is handhavend opgetreden. Op basis 
hiervan is de doelstelling behaald. 
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2.7: Erfsingels 
 
Inleiding 
In deze paragraaf komt het toezicht op en de handhaving van erfsingels aan de orde. Vooral 
veel landbouwpercelen zijn in het verleden voorzien van een groenstrook om het erf. Deze 
erfsingels zijn beeldbepalend voor Noordoostpolder.   
 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Het toezicht op de erfsingels ligt bij de toezichthouder groen van cluster Wijkbeheer. Hij heeft 
hierover nauw contact met team Handhaving. Op het moment dat een eigenaar niet over wil 
gaan tot het inplanten van een erfsingel, dan kan de toezichthouder de zaak overdragen aan 
Handhaving. 
 
In 2015 is één voornemen last onder dwangsom uitgegaan voor het kappen van een singel 
zonder vergunning. De zaak is nog in behandeling. 
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom 1 
Last onder dwangsom 0 
 
Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

• Herplant van erfsingels bewerkstelligen die zijn gekapt naar aanleiding van 
uitgevoerde erfuitbreidingen of die illegaal zijn gekapt.    

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstelling 
De doelstelling is behaald. Veel mensen gaan over tot herplanten van de singel. Desondanks 
waren er ook dit jaar locaties waar dit niet direct gebeurde. Door middel van overleg en 
overreding is in de meeste gevallen ook hier een nieuwe erfsingel gerealiseerd of wordt nog 
aangeplant. De weigeraars worden zo nodig door middel van bestuursrechtelijke handhaving 
aangeschreven om te herplanten.   

 

2.8: Toezicht in de openbare ruimte 
 
Inleiding 
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) houden toezicht in de openbare ruimte. 
Binnen dit taakveld zijn twee belangrijke thema’s te onderscheiden, het toezicht op de 
Algemene plaatselijke verordening (Apv) en het toezicht op de Afvalstoffenverordening (Asv). 
Hieronder wordt aangegeven welke werkzaamheden in dit kader zijn uitgevoerd en of de 
gestelde doelstellingen zijn behaald.  
 
De boa’s hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking over de 
Bestuurlijke strafbeschikking. Op grond van deze bevoegdheid kunnen boa’s voor allerlei 
overlastfeiten in de openbare ruimte geldboetes opleggen tot een maximum van ruim € 400,-  
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2.8.1: Toezicht op de Apv 

In het HUP 2015 is aangegeven dat de Bestuurlijke strafbeschikking ingezet wordt voor de 
aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte. Op basis van een uitgevoerde prioritering 
van de 93 overlastfeiten die bestraft kunnen worden met een strafbeschikking is een top 10 
overlastfeiten samengesteld waar de boa’s bovengemiddeld toezicht op houden.  
 
Doelstellingen toezicht op de Apv 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd 
Naleefgedrag van de regels in de openbare ruimte verbeteren door: 

� Zichtbaar aanwezig te zijn; 
� Bij overtredingen op te treden (aanspreken of beboeten); 
� In gesprek te gaan en uitleg te geven van regels. 

 
Aan deze doelstelling is voldaan. Door het aanwezig zijn in de openbare ruimte, het (nieuwe) 
uniform, dienstfietsen en de auto die speciaal is uitgerust voor de boa’s is de zichtbaarheid 
groot. Overtreders zijn aangesproken en eventueel beboet. Verder is er in 2015 zo nodig 
uitleg gegeven van regels.   
 
Uitgeschreven boetes 
In 2015 hebben de boa’s 62 boetes uitgeschreven. Hieronder wordt een overzicht hiervan 
gegeven. 
 

 

Overtreding 

 

 

aantal 

Afvalgerelateerd 5 
Parkeren reclamevoertuigen 2 
Parkeren grote voertuigen binnen bebouwde kom 4 
Blauwe zone - schijf verkeerd ingesteld 10 
Blauwe zone - zonder schijf parkeren 27 
Blauwe zone - toegestane parkeertijd verstreken  14 
TOTAAL 62 

 

2.8.2: Toezicht op de Asv 

In 2015 hebben de boa’s vooral de volgende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van 
de Afvalstoffenverordening: 

� Het afhandelen van klachten wat betreft het dumpen/ verkeerd aanbieden van afval; 
� Voorkomen dat afvalcontainers te lang aan de openbare weg staan; 
� Optreden tegen het plaatsen van materialen op/ aan de openbare weg zonder 

toestemming. 
 
Doelstelling toezicht op de Asv 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd:  

� Optreden tegen alle geconstateerde geprioriteerde afvalgerelateerde overtredingen. 
 
Aan deze doelstelling is voldaan. De bovenbeschreven uitgevoerde werkzaamheden in 2015 
sluiten grotendeels aan bij de afvalgerelateerde overtredingen waar de prioriteit aan gegeven 
is. 
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2.9: Evenementen 
 
Inleiding 
Omdat er jaarlijks een aantal grote evenementen wordt georganiseerd is hiervoor ook in 
2015 een handhavingsopgave opgenomen in het HUP. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt 
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de boa’s 
In 2015 zijn door de boa’s twee evenementen gecontroleerd, te weten het Pieperfestival en 
de Nacht van Oranje. Het accent van het toezicht bij evenementen door de boa’s lag in 2015 
op de naleving van de  Drank- en Horecawet en APV. 
 

Pieperfestival  

De boa’s constateerden diverse overtredingen tijdens het Pieperfestival. Het ging vooral om 
openbare dronkenschap en minderjarigen die in het bezit waren van alcohol. In 
samenwerking met politie zijn 3 minderjarige personen verwezen naar het HALT-traject en 
ouders in kennis gesteld. Verder zijn er geluidsmetingen uitgevoerd op de verschillende 
dagen van het evenement. Elke dag zijn er overschrijdingen van de geluidsnormen 
geconstateerd. Tijdens de metingen is regelmatig contact geweest met de contactpersoon 
van het Pieperfestival om het geluidsniveau aan te passen. 
 

Nacht van Oranje 

De boa’s hebben tijdens de Nacht van Oranje vooral gecontroleerd op leeftijdsgrenzen bij de 
verkoop van alcohol. Tijdens het evenement zijn diverse overtredingen geconstateerd. In 
totaal zijn 6 minderjarigen in bezit van alcohol verwezen naar het HALT-traject en ouders in 
kennis gesteld.  
 
Verder stond toezicht op het Oordfestival en de Zuiderzeerally gepland. Het Oordfestival is in 
2015 niet doorgegaan. Het accent van het toezicht bij evenementen lag in 2015 op de 
naleving van de  Drank- en Horecawet en APV. Omdat de inzet van toezicht  tijdens de  
Zuiderzeerally zich hier minder goed voor leent, is in 2015 gekozen om hiervoor in de plaats 
controles uit te voeren tijdens de Nacht van Oranje. 
 
Toezicht in het kader van de brandveiligheid 
De toezichthouder brandveiligheid controleert een aantal evenementen op brandveiligheid in 
de opbouwfase. Deze controles zijn in 2015 o.a. uitgevoerd bij het Pieperfestival, de Tulpen 
vakshow in Creil, het dijkfeest in Espel en NOPPOP 2015 in Bant. 
 
Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden 

In 2015 hebben de boa’s het Pieperfestival en de Nacht van Oranje gecontroleerd.  
Tijdens beide evenementen is actie ondernomen wat betreft het drinken van alcohol door 
minderjarigen. Verder zijn een aantal evenementen in de opbouwfase gecontroleerd op 
brandveiligheid.   
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

• De geprioriteerde evenementen worden actief gecontroleerd op naleving van de 
vergunningvoorschriften, Drank- en Horecawet, Apv, brandveiligheid en de opgelegde 
geluidsnormen. 
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Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
De doelstelling is behaald. De (grotere) evenementen, waar de boa’s en de toezichthouder 
brandveiligheid een bijdrage konden leveren, zijn daadwerkelijk bezocht. Bij het 
Pieperfestival zijn geluidsmetingen uitgevoerd. 
 

2.10: Drank- en Horecawet 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet overgegaan van de Voedsel - en 
Warenautoriteit naar de gemeenten. Het toezicht, uitgevoerd door de boa’s, vindt o.a. plaats 
bij de horeca, paracommercie, slijterijen en supermarkten.  
 
Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding 
De boa’s hebben 61 inrichtingen in het kader van de Drank- en horecawet gecontroleerd. In 
totaal waren controles bij 52 inrichtingen gepland. In 14 gevallen (9 procent) werd een 
hercontrole uitgevoerd. In 2015 zijn geen bestuursrechtelijke sancties opgelegd. Ook zijn er 
geen voornemens uitgegaan.  
 
 

Toezichtsactiviteiten 

 

 

Gepland 

 

Uitgevoerd 

Te controleren inrichtingen 52 61 
Hercontroles - 14 
 
Geconstateerde overtredingen 
De meest geconstateerde overtredingen hadden te maken met de Drank- en 
Horecavergunning. Hierbij kan vooral gedacht worden aan het niet binnen de inrichting 
aanwezig hebben van de vergunning en niet meer actuele vergunningen. In bijlage 5 staat 
een overzicht hiervan. 
 

Doelstelling uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 

� Voorkomen dat minderjarigen op openbare plaatsen alcohol kunnen gebruiken door 
vooral controles uit te voeren in de reguliere horeca en de paracommerciële 
instellingen. 

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
De horeca en paracommercie is in 2015 is extra gecontroleerd. Hierbij was één van de 
speerpunten het gebruik van alcohol onder jongeren. Op grond hiervan kan gesteld worden 
dat de doelstelling ruimschoots behaald is. 
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2.11: Kinderopvang 
 
Inleiding 

Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de 
kwaliteit in de kinderopvang. De GGD voert het feitelijk toezicht uit in opdracht van de 
gemeente. Jaarlijks wordt ook een afzonderlijk verslag van het toezicht en de handhaving 
van de kinderopvang opgesteld. Dit verslag gaat ter kennisname naar het college. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van het toezicht op- en de handhaving van de Wet 
kinderopvang.  
 

Uitgevoerde werkzaamheden 

 

 
Toezicht kinderopvang 

 

Soort controles Gepland Uitgevoerd 

Inspecties BSO, KDV, GOB, PSZ 56 53 

Nader onderzoek 6 1 

Onderzoek nieuwe melding kindercentra 7 8 

Onderzoek nieuwe melding gastouders 65 65 

Steekproef gastouders 69 69 

TOTAAL 203 196 
 

 

 

Handhavingsactiviteiten 

 

 

Uitgevoerd 

Voornemen schriftelijke aanwijzing - 

Schriftelijke aanwijzing 1 

Voornemens last onder dwangsom - 

Last onder dwangsom - 

 
Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden 
Begin 2015 was de verwachting dat er ruim 200 controles in het kader van de kinderopvang 
uitgevoerd moesten worden dat jaar. Uiteindelijk zijn bijna 200 controles uitgevoerd. Dit is te 
verklaren door het feit dat een aantal kinderopvangcentra is gestopt gedurende 2015. Tevens 
worden de voorschriften beter nageleefd en de GGD hanteert op ons verzoek het instrument 
“overleg & overreding”. In deze fase heeft de overtreder nog de mogelijkheid de overtreding 
ongedaan te maken voordat het inspectierapport definitief wordt gemaakt. Hierdoor hoeven 
minder nader onderzoeken uitgevoerd te worden. Dit brengt een aanzienlijke 
kostenbesparing met zich mee.  
 
De totale kosten in 2015 voor de inzet van de GGD bedroegen € 94.329,00.  Er was een 
bedrag geraamd van € 96.256,00.  
 
Naar aanleiding van de uitgevoerde controles is in 2015 één schriftelijke aanwijzing 
uitgegaan. Bij gastouders waar geconstateerd is dat deze geen werkzaamheden verrichten 
maar nog wel geregistreerd staan is door de betreffende gastouderbureaus een verzoek tot 
uitschrijving gedaan, dit voordat het inspectierapport bij ons aanwezig was. 
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In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal locaties waar al dan niet 
overtredingen zijn geconstateerd. 
 

Overzicht van overtredingen 
 

Locaties met/ zonder 

tekortkomingen 

Kinderdag- 

verblijven 

BSO’s Gastouder-

bureaus 

Gast 

ouders 

Peuter 

speelzalen 

Aantal locaties waar in het 
onderzoek geen 
tekortkomingen zijn 
geconstateerd 

11 18 4 67 15 

Aantal locaties waar in het 
onderzoek één/ meer 
tekortkomingen zijn 
Geconstateerd 

4 4 0 2 1 

TOTAAL 15 22 4 69 16 

 

Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen 
De geconstateerde overtredingen zijn op één na in de fase van overleg & overreding 
ongedaan gemaakt. Voor de desbetreffende overtreding is een schriftelijke aanwijzing 
gestuurd. Hierna is deze overtreding ongedaan gemaakt. 
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 

In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: 
1. Alle KDV’s, BSO’s, GOB’s, peuterspeelzalen en nieuwe GO’s worden gecontroleerd 
2. Dertig procent van alle GO’s worden gecontroleerd 

 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
Beide doelstellingen zijn behaald. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Pagina 17 van 30 

 

 

2.12: Klachten/ meldingen 
 

Inleiding 
In deze paragraaf komen de klachten en meldingen aan bod. De input voor de klachten kan 
door burgers geleverd worden, maar ook door constateringen van collega’s en bestuurlijke 
wensen. 
 

Uitgevoerde werkzaamheden 
 

Onderwerp van de klachten/ meldingen Aantal afgehandelde 

klachten/ meldingen 

Gepland  

 

Bouwgerelateerde klachten/ meldingen 35 - 
Apv-gerelateerde klachten/ meldingen 164 - 
Asv-gerelateerde klachten/ meldingen 77 - 
Bestemmingsplangerelateerde klachten/ meldingen 26 - 
Overige klachten/ meldingen 35 - 
TOTAAL 337 250 

 
In 2015 zijn 337 klachten/ meldingen afgehandeld. Dit is 35 procent meer dan gepland in 
2015 (250 klachten/ meldingen). Uit het overzicht in bijlage 2 blijkt dat sinds 2014 het aantal 
klachten/ meldingen duidelijk toeneemt. Ruim 70 procent van de klachten hadden betrekking 
op de openbare ruimte (Apv en Asv). 
 
Een meer gedetailleerd overzicht van de klachten/ meldingen over 2015 is eveneens terug te 
vinden in bijlage 2. 
 
 

Handhavingsactiviteiten 

 

 

Gepland 

 

Uitgevoerd 

Voornemens last onder dwangsom - 5 
Last onder dwangsom - 2 
 
In totaal zijn in 2015 twee dwangsombeschikkingen opgelegd. Dit naar aanleiding van een 
bouwgerelateerde en een bestemmingsplangerelateerde klacht/ melding. 
 
Handhavingsverzoeken 
In 2015 zijn in totaal 3 handhavingsverzoeken binnengekomen. Alle handhavingsverzoeken 
zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld (geen verlenging noodzakelijk geweest).  
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 zijn de volgende doelstellingen 
geformuleerd: 

1. Handhavingsverzoeken worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld; 
2. De behandelend ambtenaar neemt binnen 2 werkdagen na indiening van de klacht 

contact op met de klager. 
 
Conclusie ten aanzien van gestelde doelstellingen 
Aan beide doelstellingen is voldaan in 2015. De drie ontvangen handhavingsverzoeken zijn 
binnen de gestelde termijn afgehandeld. Op klachten is binnen twee werkdagen gereageerd. 
 



 

Pagina 18 van 30 

 

 

2.13: Tijdelijke huisverboden 
 
Inleiding 
De burgemeester kan een tijdelijk huisverbod opleggen als er sprake is van huiselijk geweld 
of dreiging daarvan. Wanneer een situatie acuut dreigend is voor slachtoffer(s) kan een 
pleger van huiselijk geweld een huisverbod worden opgelegd voor in eerste instantie een 
periode van 10 dagen. Tijdens het huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld 10 dagen 
zijn of haar woning niet meer in en mag geen contact opnemen met de partner en/of 
kinderen. Na tien dagen kan de burgemeester besluiten om het huisverbod te verlengen met 
maximaal 18 dagen. 
 
 
Uitgevoerde werkzaamheden 

 
 

Werkzaamheden 

 

 

Uitgevoerd 

Oplegging huisverboden 2 
 
In 2015 is twee keer een huisverbod opgelegd.  
 
Doelstellingen uit het HUP 2015 
Voor deze werkzaamheden zijn geen doelstellingen opgenomen. 
 

2.14: Proces Verbaal 
 
Binnen team Handhaving zijn 4 boa’s werkzaam. Drie hiervan zijn werkzaam in Domein I 
(Openbare Ruimte) en één is werkzaam in Domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur). In 
2015 heeft geen van de boa’s een proces verbaal geschreven. Reden hiervoor is dat boa’s 
overtredingen in de openbare ruimte sinds een aantal jaren kunnen bestraffen met een 
Bestuurlijke strafbeschikking of een Mulder-beschikking (parkeerboete). Hierdoor is de 
noodzaak tot het schrijven van een proces verbaal sterk afgenomen. Verder heeft de boa in 
Domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) in 2015 geen “verbaalwaardige” overtredingen 
geconstateerd. 
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H3: Toezicht op eigen organisatie en 
Wob-verzoeken 

 
 

Inleiding 

Eén van de eisen aan het handhavingsjaarverslag is dat de gemeente verantwoording aflegt 
wat betreft het toezicht en de handhaving binnen haar eigen organisatie. Hieronder wordt 
kort ingegaan op de door de gemeente uitgevoerde controles op bouwactiviteiten en in het 
kader van de brandveiligheid.  
 
Bouwtoezicht op gemeentelijke bouwwerken 
In 2015 heeft geen bouwtoezicht plaatsgevonden op gemeentelijke bouwwerken. Reden 
hiervoor was het ontbreken van vergunningaanvragen hiervoor. 
 
Brandveiligheidstoezicht op gemeentelijke gebouwen 
In 2015 zijn drie door de gemeente beheerde gebouwen gecontroleerd op brandveiligheid. 
Hieronder een overzicht van de gecontroleerde gebouwen. Alle beschreven overtredingen zijn 
inmiddels ongedaan gemaakt.  
 
 

Locatie 

 

 

Overtreding 

Sporthal Bosbadhal Geen deugdelijk ontruimingsplan, brandkranen niet zichtbaar en 
nooduitgangen geblokkeerd. 

Muzisch centrum Geen overtredingen. 
Museum Schokland Geen overtredingen. 
 

Wob-verzoeken 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. De 
Wob zorgt ervoor dat iedereen inzage heeft in het overheidshandelen. Overheidsinformatie is 
altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken.  
 
In 2015 zijn bij gemeente Noordoostpolder 2 Wob-verzoeken binnengekomen bij team 
Handhaving. De Wob-verzoek hadden betrekking op CJIB gelden (vergoedingen en 
uitgeschreven boetes) en het uitgevoerde toezicht en handhaving bij Hotel Noordoostpolder. 
 
In 2014 werden er nog 7 Wob-verzoeken ingediend en afgehandeld. Voor de afname is geen 
verklaring te geven. 
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Bijlagen 
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B1: Lijst met afkortingen 
 

Apv: Algemene plaatselijke verordening 

Asv:  Afvalstoffenverordening  

Bbv:  Brandbeveiligingsverordening 

boa:  buitengewoon opsporingsambtenaar 

BRP: Basisregistratie Personen 

Bsb:  Bestuurlijke strafbeschikking 

BSO:  Buitenschoolse opvang 

CP:  controlepunt 

DHW:  Drank- en horecawet 

GGD:  Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GO:  Gastouder 

GOB:  Gastouderbureau 

HUP:  Handhavingsuitvoeringsprogramma 

KDV:  Kinderdagverblijf 

Wob: Wet openbaarheid van bestuur 

 

 

 

 

 



 

Pagina 22 van 30 

 

B2: Klachten/ meldingen 
Klachten over afval (Asv) Aantal 

Bijzetten afval bij container 11 

Zwerfafval 1 

Afvaldump 18 

Afvalcontainers te vroeg/ te lang langs de weg 2 

Bouwafval (container) 1 

Afvalstoffen niet op de juiste manier aanbieden 34 

Autowrakken 5 

Overige 5 
Totaal 77 

 
Klachten over bouwen zonder / in afwijking van de vergunning Aantal 

Bouwen zonder vergunning 21 

Overige 14 
Totaal 35 

 
Klachten over overtreding Apv Aantal 

Hondenpoep 27 

Gevaarlijke honden 1 

Loslopende honden 5 

Parkeren 16 

Aanhangwagens e.d. langer dan 3 dagen aan de openbare weg 31 

Afsteken (illegaal) vuurwerk/ carbid 1 

Drugsoverlast 0 

Terrassen 3 

Uitstallingen 2 

Rookoverlast 6 

Overlast door jeugd 5 

Verontreiniging weg 3 

Afval verbranden 3 

Overig 61 

Totaal 164 

 
Klacht over strijdig gebruik bestemmingsplan Aantal 

Buitenlandse werknemers 6 

Overige 20 
Totaal 26 

 

Overige klachten Aantal 

Verkeer 14 

Overige 21 

Totaal 35 
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Meest ontvangen klachten/ meldingen (meer dan 20) in 2015 waren: 

• Afvalstoffen niet op de juiste manier aanbieden (34 klachten/ meldingen); 
• Aanhangwagens e.d. langer dan 3 dagen aan de openbare weg (31 klachten/ 

meldingen); 
• Hondenpoep (27 klachten/ meldingen); 
• Bouwen zonder vergunning (21 klachten/ meldingen). 

 
 
 

Klachten/ meldingen 2012 tot en met 2015 
 

Onderwerp  2012 2013 2014 2015 

Bouwgerelateerde klachten/ meldingen 2 21 47 35 
Apv-gerelateerde klachten/ meldingen 162 137 189 164 
Asv-gerelateerde klachten/ meldingen 67 47 109 77 
Bestemmingsplangerelateerde klachten/ meldingen 19 21 20 26 
Overige klachten/ meldingen 13 8 21 35 
TOTAAL 263 234 386 337 

 
Wat opvalt als het overzicht van de klachten/ meldingen wordt bekeken over de periode 2012 
tot en met 2015 is dat er in 2014 een piek in het aantal klachten/ meldingen is te zien. 
Hiervoor is geen duidelijke verklaring. Verder valt op dat in de afgelopen jaren vooral de 
bouwgerelateerde klachten/ meldingen sterk zijn toegenomen. 
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B3: Overzicht overtredingen nieuwbouw 
 
Overzicht van overtredingen in 2015 

De tabel en grafiek hieronder geven inzicht in de soort en aantallen geconstateerde 
overtredingen tijdens uitgevoerde controles van nieuwbouwobjecten in 2015. Overtredingen 
ten aanzien van beton-, staal-, en houtconstructies werden het meest geconstateerd. In 54 
procent van de gevallen dat hierop werd gecontroleerd werd een overtreding vastgesteld. 
 
 

Controle 

punten  

 

 

Omschrijving controlepunten 

 

Aantal keer 

gecontroleerd 

Aantal keer 

overtreden 
Percentage 

overtredingen 

CP3 Beton-, staal-, en houtconstructies 125 68 54 

CP11 Wering van vocht 16 7 44 

CP4 Brandveiligheid 77 27 35 

CP12 
Luchtverversing, spui- en 
watervoorziening 

53 17 32 

CP7 Vloeren, trappen en hellingbanen 53 15 28 

CP14 Bescherming tegen ratten en muizen 36 10 28 

CP1 Vergunning 129 31 24 

CP5 Brandveiligheidsinstallaties 26 4 15 

CP9 Tegengaan criminaliteit 34 4 12 

CP2 Heien 42 4 10 

CP16 Energiezuinigheid en milieu 33 2 6 

CP17 Plaatsing, afmetingen, gebruik 168 4 2 

CP18 Vorm, materiaal, kleur 137 2 1 

 TOTAAL 929 195 n.v.t. 
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Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen in 2015 
De top 3 overtredingen in 2015 hebben betrekking op constructieve veiligheid (beton-, staal-, 
en houtconstructie), vochtwering en brandveiligheid.  
 
Een belangrijk deel van de bouwvoorschriften heeft betrekking op de veiligheid van 
constructies. Uit de tabellen in deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de voorschriften te 
wensen overlaat. Dit was in 2013 en 2014 ook het geval. Het nut van toezicht op 
constructieve veiligheid wordt hiermee onderstreept.    
 

 

Overzicht van overtredingen in de periode 2013 - 2015 

 

 
Overtredingen met betrekking beton-, staal en houtconstructie blijven onveranderd hoog 
scoren in de afgelopen drie jaren. Verder valt de sterke toename op van overtredingen die 
betrekking hebben op vochtwering. 
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B4: Overzicht overtredingen brandveiligheid 

 
Overzicht van overtredingen in 2015 

 

Controle 
punten 

Omschrijving controlepunt 
Aantal keer 
gecontroleerd 

Aantal keer 
overtreden 

Percentage 
overtredingen 

CP 11 Ontruimingsinstallatie- en plan 72 32 44 

CP 7 Brandmeldinstallatie 72 29 40 

CP 10 Ontvluchting 96 16 17 

CP 12 Nood- en transparantverlichting 96 16 17 

CP 5 Compartimentering 81 12 15 

CP 14 Kleine blusmiddelen 95 10 11 

CP 8 Rookmelders woonfunctie 11 1 9 

CP 20 Overige (communicatie/ hinder) 77 4 5 

CP 1 Vergunning/ melding 97 4 4 

CP 6 Brandbare/ brandgevaarlijke stoffen 46 1 2 

CP 2 Install. voor verwarming/ kookdoeleinden  69 1 1 

CP 4 Stoffering/ versiering/ aankleding  94 1 1 
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Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen in 2015 
In 2015 zijn 2 overtredingen die het meest geconstateerd zijn. Het gaat om overtredingen 
m.b.t. de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie- en plan. In achtereenvolgens 44 
procent en 40 procent van de gevallen dat hierop gecontroleerd werd is een overtreding 
geconstateerd.  
 
Bij overtredingen m.b.t. de brandmeld- en ontruimingsinstallaties kan gedacht worden aan 
het niet aanwezig zijn deze installaties, een installatie die sterk verouderd is of het niet tijdig 
laten keuren van de installatie.  
 

 

Overzicht overtredingen in de periode 2012 – 2015 

 

 
 
Uit het overzicht van overtredingen in de periode 2012 – 2015 is op te maken dat 
overtredingen wat betreft de brandmeld- en ontruimingsinstallatie onverminderd hoog blijven 
scoren.   
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B5: Overzicht overtredingen Drank- en Horeca 
 

Geconstateerde overtredingen in 2015 

 

De meest geconstateerde overtredingen betreffen de Drank- en Horecavergunning. Hierbij 
kan vooral gedacht worden aan het niet binnen de inrichting aanwezig hebben van de 
vergunning en niet meer actuele vergunningen. In 13 procent van de gevallen dat hierop 
werd gecontroleerd werd een overtreding geconstateerd.   
 

Controle 
punten 

Omschrijving controlepunt 
Aantal keer 
gecontroleerd 

Aantal keer 
overtreden 

Percentage 
overtredingen 

CP1 Vergunning 55 7 13 

CP9 Overige 43 3 7 

CP8 Verordening paracommercie 24 1 4 

CP2 Leidinggevende & medewerkers 52 2 4 
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B6: Geplande en gerealiseerde uren 

 
Hieronder wordt per handhavingsproduct inzichtelijk gemaakt hoeveel uren hiervoor gepland 
zijn in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 en hoeveel uren daadwerkelijk 
gerealiseerd zijn. 
 
In totaal is 2.400 uur meer gepland dan gerealiseerd. Dit is mede te verklaren door het 
schrijven van uren op inproductieve posten en uren die gebruikt zijn ter ondersteuning van 
andere werkzaamheden, niet opgenomen in de planning. 
 

Nr. Handhavingsopgave Gepland Gerealiseerd

1 Bouwen conform/ in afwijking van vergunning 2.980 2.450

2 Bouwen zonder vergunning 820 450

4 Gebruik van bestaande bouw in strijd met Bouwbesluit 1.575 1.026

5 Planologische gebruiksactiviteit in strijd met bestemmingsplan 810 544

6 Onderkomens buitenlandse werknemers 500 219

7 Inrichtingen in strijd met milieuvoorschriften 346 541

8 Maken/ veranderen van een uitweg 150 56

10 Structuurbepalende houtopstanden kappen zonder/in afwijking van vergunning 100 17

11 Overlastfeiten Bestuurlijke Strafbeschikking APV 2.351 1.565

12 Toezicht op naleving evenementenvergunning 275 25

13 Overlastfeiten Bestuurlijke Strafbeschikking Afvalstoffenverordening 775 359

14 Toezicht op naleving Drank- en Horecawet 374 243

15 Naleving kwaliteitseisen Wet kinderopvang 850 961

16 Klachten 1.643 3.338

Overige taken 2.645 1.937

Totaal 16.194 13.731  
 
 
De grootste afwijking wat betreft geplande en gerealiseerde uren betreft opgave nummer 16: 
Klachten. In totaal is 1.700 uur meer geschreven op het handhavingsproduct dan gepland. 
Dit is mede te verklaren door het feit dat binnen team Handhaving meer reactief wordt 
gewerkt dan verwacht. Door dit goed in beeld te brengen heeft dit geresulteerd een ruime 
overschrijding van het aantal geplande uren. In het volgende HUP zal meer tijd moeten 
worden begroot voor deze handhavingsopgave.  
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B7: Samenvatting behalen doelstellingen HUP 
2015 & aanbevelingen 
 
 
 

 

Hoofdthema 

 

 

Subthema 

 

Behalen 

doelstelling 

 

Opmerkingen 

Nieuwbouw 
 

Nieuwbouw   

Illegale bouw 

Illegale reclame-uitingen 
 

  

Inventarisatie illegale bouw 
woongebieden 

 Rapportage nog 
voorleggen aan college 

 
Bestaande bouw 

Brandveiligheid gebouwen 
 

 Gepland aantal controles 
niet behaald. 

Toezicht in het kader van de 
Brandbeveiligingsverordening 

  

 
Bestemmingsplan 

Permanente bewoning 
recreatiewoningen 

  

Inventarisatie detailhandel op 
bedrijventerreinen 

 Rapportage nog 
voorleggen aan college 

Huisvesting buitenl. 
werknemers 

   

Uitwegen 
 

   

Erfsingels 
 

   

 
Toezicht in de 
openbare ruimte 

Toezicht op de Algemene 
plaatselijke verordening 

  

Toezicht op de 
Afvalstoffenverordening 

  

Evenementen 
 

   

Drank- en Horecawet 
 

  Meer controles uitgevoerd 
dan gepland. 

Kinderopvang    

Klachten/ meldingen 
 

  In de toekomst meer uren 
reserveren voor de 
uitvoering.  

 
Aanbevelingen: 

 

 

• Klachten/ meldingen: meer uren begroten voor het afhandelen van klachten/ 
meldingen 
 

• Brandveiligheid gebouwen: door personele problemen waren door verschuiving van 
taken minder uren voor deze opgave beschikbaar. Hierdoor is de planning niet 
gehaald. De personele bezetting is inmiddels weer op orde. In 2016 zal de voortgang 
van het toezicht intensiever gemonitord worden. Zo nodig zal worden bijgestuurd. 

 

 


