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Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2022 
 
Voorgesteld besluit 
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen;  
2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma VTH 2022 bekend te maken aan de gemeenteraad. 
 
Inleiding 
Jaarlijks stelt uw college het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 
vast. Dit doet u om inzicht te geven hoe de gestelde doelen uit het Beleidsplan VTH 2020-2023 bereikt 
kunnen worden binnen de beschikbare capaciteit. 
 
Het opstellen van een Uitvoeringsprogramma vindt plaats op basis van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) en de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Wet VTH). Het Uitvoeringsprogramma is een 
belangrijke schakel in de beleidscyclus (ook wel big eight of dubbele regelkring genoemd) waarin o.a. 
de uitvoeringsdoelstellingen, eventuele knelpunten, prioriteiten en benodigde en beschikbare 
capaciteit inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Doelstelling 
De voorgenomen taken voor vergunningen, toezicht en handhaving inzichtelijk maken en de daarvoor 
benodigde capaciteit vastleggen om daarmee de in het Uitvoeringsprogramma en het Beleidsplan 
VTH 2020-2023 gestelde doelstellingen te realiseren. 
 
Argumenten 
1.1 Het Uitvoeringsprogramma schept duidelijkheid. 

Door vast te leggen welke taken VTH binnen de bestaande capaciteit uit gaat voeren in 2022, 
wordt zowel binnen als buiten de organisatie duidelijkheid geschapen over wat een ieder kan 
verwachten.  

 
1.2 Het is een wettelijke verplichting om jaarlijks een Uitvoeringsprogramma vast te stellen.  

Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat uw college jaarlijks het 
handhavingsbeleid uitwerkt en deze uitwerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de gestelde doelen en de gestelde prioriteiten. Het uitgewerkte 
uitvoeringsprogramma moet vastgesteld worden. 

 
2.1 Burgemeester en wethouders zijn wettelijk verplicht het Uitvoeringsprogramma bekend te maken 

aan de gemeenteraad.  
Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat uw college het vastgestelde 
uitvoeringsprogramma bekend maakt aan de gemeenteraad. Daarnaast neemt de betrokkenheid 
van de gemeenteraad toe als men kennis neemt van het Uitvoeringsprogramma. 

 
Kanttekeningen 
1.1 De beschikbare capaciteit is onvoldoende om alle VTH-taken uit te voeren.  

Om toch alle taken uit te kunnen blijven voeren zal gekeken worden of extra vaste formatie 
toegevoegd kan worden aan VTH. Daarnaast kan er eventueel extra personeel ingehuurd worden. 
Mocht dit niet toereikend zijn dan zullen de wettelijke taken eerst opgepakt worden.  
 

Planning/Uitvoering 



 

 

Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma: 
▪ Het uitvoeringsprogramma bekend maken aan de raad. 
▪ Het uitvoeringsprogramma sturen aan de provincie Flevoland. 
 
Bijlagen 
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2022 
 


