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Onderwerp: Jaarverslag VTH 2020 
 
Voorgesteld besluit 
1. Het jaarverslag VTH 2020 vaststellen  
2. De gemeenteraad informeren 
 
Inleiding 
Uw college heeft op 17 december 2019 het uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en 
handhaving 2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma VTH 2020 staan de voorgenomen 
werkzaamheden voor cluster VTH in 2020.  
Normaal gesproken wordt het jaarverslag VTH altijd vastgesteld voor 1 juli van het daarop volgende 
jaar. Mede door de corona-pandemie en de wisseling van personeel is dit nu niet gelukt. Het college 
van B&W en de provincie zijn hiervan op tijd van op de hoogte gebracht. 
 
Het jaarverslag 2020 laat zien of voldaan is aan de in het uitvoeringsprogramma voorgenomen 
werkzaamheden, urenbesteding en doelstellingen (zie bijlage jaarverslag VTH 2020).  
 
Doelstelling 
Het jaar 2020 afsluiten door middel van het vaststellen van het jaarverslag VTH 2020. 
 
Argumenten 
1.1 Door het vaststellen van het jaarverslag VTH 2020 wordt voldaan aan de wettelijke verplichting 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bijbehorende Besluit omgevingsrecht 
stellen aan de gemeentelijk toezichthoudende taak diverse eisen. Naast het formuleren van een 
transparant toezicht- en handhavingsbeleid, wordt verlangd dat jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma VTH wordt opgesteld en na afloop van het jaar een jaarverslag wordt 
opgesteld. De documenten moeten door het college worden vastgesteld. De raad wordt van het 
jaarverslag in kennis gesteld. Daarnaast ontvangt gedeputeerde staten van Flevoland het 
jaarverslag in het kader van interbestuurlijk toezicht. 

 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het uitvoeringsprogramma VTH 2020. 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 voorgenomen werkzaamheden vroegen meer inzet 
Wat opvalt is het grote aantal verleende omgevingsvergunningen voor bouwen en voor 
afwijkingen bestemmingsplan. Er zijn bijna 100 omgevingsvergunningen voor bouw en 45 
omgevingsvergunning voor afwijkingen bestemmingsplan meer verleend dan in 2019. 

 
Ook is goed te zien dat er steeds meer gekozen wordt voor het duurzaam verwarmen van huizen, 
het aantal aangevraagde meldingen besluit lozen buiten inrichtingen (leiding voor een 
warmtepomp op aardwarmte) is gestegen van 4 in 2019 naar 20 in 2020. Van deze aanvragen is 
er in 2019 1 geaccepteerd en in 2020 zijn er 12 geaccepteerd. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Niet alle voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd 

Een aantal voorgenomen werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving zijn niet 
volledig uitgevoerd doordat in maart 2020 de corona-pandemie in Nederland kwam. Door de 



 

 

corona-pandemie en de daarbij genomen maatregelen door de overheid, was het (bijna) niet 
mogelijk om op sommige vlakken toezicht te houden, zoals u kunt lezen in het jaarverslag. Naast 
het vermoeilijkte toezicht op diverse vlakken, heeft de corona-pandemie veel andere 
werkzaamheden van de Boa’s gevraagd. De prioriteit van de werkzaamheden bij de Boa’s kwam 
te liggen op het toezicht houden op de corona-maatregelen in de openbare ruimte. 

 
Door de corona-pandemie hebben er bijna geen evenementen plaatsgevonden en ook dat is terug 
te zien in het aantal verleende evenementenvergunningen en drank- en horecavergunningen voor 
evenementen. 

 
Planning/Uitvoering 
De gemeenteraad informeren/op de hoogte stellen van het vastgestelde jaarverslag VTH 2020. 
Het vastgestelde jaarverslag VTH 2020 aan de gedeputeerde staten van provincie Flevoland 
toesturen. 
Bevindingen uit het jaarverslag VTH 2020 meenemen in de beleidscyclus. 
 
Bijlagen 
Jaarverslag VTH 2020 
 


