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Onderwerp: Jaarverslag VTH 2021 
 
Voorgesteld besluit 
1. Het jaarverslag VTH 2021 vaststellen.  
2. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Uw college heeft op 11 mei 2021 het uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 
2021 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma VTH 2021 staan de voorgenomen werkzaamheden 
voor cluster VTH in 2021.  
In het jaarverslag 2021 verantwoorden we ten opzichte van het uitvoeringsprogramma VTH 2021 
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke doelstellingen zijn behaald en hoeveel tijd we daaraan 
besteed hebben. 
 
Het jaarverslag VTH wordt ieder jaar voor 1 juli vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders (B&W). Door de voorbereiding op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) is het niet mogelijk gebleken om het jaarverslag VTH 2021 tijdig vast te laten stellen. 
De provincie is hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Doelstelling  
Het jaar 2021 afsluiten door middel van het vaststellen van het jaarverslag VTH 2021. 
 
Argumenten  
1.1  Door het vaststellen van het jaarverslag VTH 2021 wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.  

Aan de gemeentelijke toezichthoudende taken worden eisen gesteld. Deze eisen staan vermeld 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het bijbehorende Besluit 
omgevingsrecht (Bor). In de Wabo en het Bor staat vermeld dat de gemeente verplicht is om 
toezicht- en handhavingsbeleid op te stellen. Op basis van het toezicht- en handhavingsbeleid 
moet jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Na afloop van dat jaar wordt een 
jaarverslag/evaluatieverslag gemaakt, om inzicht te geven in welke doelstellingen, 
werkzaamheden en urenbesteding behaald zijn t.o.v. het uitvoeringsprogramma. Het jaarverslag 
moet door het college worden vastgesteld. De raad wordt in kennis gesteld van het jaarverslag. 
Daarnaast ontvangt gedeputeerde staten van Flevoland het jaarverslag in het kader van 
interbestuurlijk toezicht.  

 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het uitvoeringsprogramma VTH 2021. De 
evaluatie van het programma kan aanleiding geven tot wijzigingen (op onderdelen) in een nieuw 
op te stellen uitvoeringsprogramma of van het beleid.  

 
1.2  Sommige werkzaamheden vroegen meer inzet. 

Bij team vergunningen zijn op een aantal producten meer vergunningen verleend. Het gaat om: 
omgevingsvergunning bouwen, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan, inrit/uitweg, 
exploitatievergunning. De andere producten laten een vergelijkbaar niveau zien als vorig jaar.  

 
Bij team handhaving zijn er op het gebied van brandveiligheid meer controles uitgevoerd. Dit was 
mogelijk omdat er extra inhuur is geweest.   



 

 

Ook zijn er meer klachten/meldingen geregistreerd dan andere jaren. Door het nieuwe 
programma is de registratie van de klachten/meldingen eenvoudiger geworden, hierdoor ontstaat 
een vertekent beeld t.o.v. vorige jaren. 
De afgelopen jaren zijn namelijk niet alle klachten/meldingen geregistreerd.   

 
Kanttekeningen  
1.1 Niet alle voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd  

Een aantal voorgenomen werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving zijn niet 
volledig uitgevoerd. Soms was het niet mogelijk om de controles uit te voeren i.v.m. de covid-19 
pandemie en in andere gevallen was het gebrek aan toezichthouders de reden. De prioriteit van 
de werkzaamheden bij de Boa’s lag ook dit jaar op het toezicht houden op de corona-
maatregelen in de openbare ruimte.  

 
Door de coronapandemie zijn veel evenementen niet doorgegaan, hierdoor waren controles niet 
nodig.  

 
Planning/Uitvoering  

• De gemeenteraad informeren/op de hoogte stellen van het vastgestelde jaarverslag VTH 2021. 

• Het vastgestelde jaarverslag VTH 2021 aan de gedeputeerde staten van provincie Flevoland 
toesturen. 

• Bevindingen uit het jaarverslag VTH 2021 meenemen in de beleidscyclus. 
  
Bijlagen  
Jaarverslag VTH 2021  
 


