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Inleiding 
 

Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, 

IPO en het Rijk (I&M) landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld. Provincies en gemeenten zijn samen 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de VTH-taken. Met de vastgelegde “kwaliteitscriteria 2.1” zijn 

er afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van de uitvoering. Dit geldt zowel voor de taken die 

worden uitgevoerd door een regionale uitvoeringsdienst als voor VTH-taken die gemeenten, 

provincies, waterschappen en rijksdiensten in eigen beheer uitvoeren. De kwaliteitscriteria 2.1 

bevatten criteria voor kritische massa, inhoud en proces. Kritische massa criteria geven aan welke 

capaciteit, kennis en ervaring  ten minste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken 

goed uit te voeren.  

 
Nu de kwaliteitseisen zijn vastgesteld, gaat het er om dat er ook naar gewerkt gaat worden. Hiervoor 

is vanuit gemeenten en provincies een gezamenlijk opgezet implementatietraject gestart dat 

ongeveer twee jaar zal duren. Het doel van dit implementatieproces is dat in 2015 

uitvoeringsorganisaties een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie 

geborgd hebben. 

De set met kwaliteitscriteria wordt wettelijk geborgd in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) en zal volgens de huidige planning vanaf 1 juli 2015 worden toegepast.  

Tot die tijd krijgen de betrokken uitvoerders de gelegenheid om hun organisatie en inzet zo te 

regelen dat zij aan die criteria kunnen voldoen. De set geldt voor de VTH-taken met betrekking tot 

het bepaalde bij en krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten voor zover dat in 

die wetten is bepaald (dit betreft milieu, bouw, ruimtelijke ordening, monumenten, 

natuurbescherming, flora en fauna, water). 

  

De implementatie begint met een “startmeting” bij alle betrokken overheden. Voor dit doel is een 

hulpmiddel ontwikkeld, waarmee men zelf de eigen situatie in beeld kan brengen (de zogenaamde 

zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria of kortweg zelfevaluatietool). Na het in beeld brengen van de 

eigen situatie kan de betrokken overheid zelf een verbeterplan opstellen, de voortgang monitoren en 

aan het eind van dit implementatietraject een eindmeting uitvoeren met hetzelfde hulpmiddel als 

waarmee de beginsituatie is bepaald. De betrokken overheid is er verantwoordelijk voor dat de 

kwaliteit wordt geborgd.  

Het afronden van het implementatietraject is namelijk het begin van het systematisch blijven 

voldoen aan de kwaliteitseisen en het verbeteren van de beleids- en uitvoeringscyclus. Vanaf 2015 

moet de kwaliteit op niveau gehouden worden via onder meer collegiale toetsing en horizontale 

verantwoording. Ook blijft de zelfevaluatietool nog enige tijd beschikbaar. Dit implementatietraject is 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer de gemeente geen of onvoldoende invulling geven aan het 

verbetertraject, kan de provincie als horizontaal toezichthouder de taken laten onderbrengen in 

bijvoorbeeld een regionale uitvoeringsdienst.  

De provincies bevorderen in overleg met gemeenten de implementatie van de kwaliteitscriteria bij 

RUD’s, gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. De provincies hebben deze 
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coördinerende procesrol op grond van paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; deze rol is ook opgenomen in het wetsvoorstel VTH. Concreet betekent dit dat de 

provincies de implementatie en borging van de kwaliteitscriteria coördineren.  

Het implementatieproces VTH-kwaliteitscriteria kent de volgende fases: 

 Fase 1 De startmeting (2013) 

Het implementatietraject begint met het invullen van de zelfevaluatietool. Dit is een 

hulpmiddel waarmee organisaties hun eigen situatie in beeld kunnen brengen. De 

startmeting biedt inzicht in hoe de organisatie zich (eventueel met partners) verhoudt tot de 

VTH-kwaliteitscriteria 2.1. Op basis van de uitkomsten van deze startmeting weet men op 

welke punten de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria en waar nog een verbeterslag 

nodig is.  

 Fase 2 Het verbeterplan (2014) 

Kunnen er nog verbeterslagen gemaakt worden, dan wordt hiervoor een verbeterplan 

opgesteld.  

 Fase 3 Professionaliseren ( 2014/2015) 

In deze periode worden de verbeteringen doorgevoerd en in de organisatie geborgd.  

 Fase 4 De eindmeting  

Aan het eind van het verbetertraject wordt nogmaals de zelfevaluatietool ingevuld om te 

laten zien dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria. 

 Fase 5 Kwaliteitsborging (vanaf 2015) 

Hoewel het implementatietraject formeel is afgerond per 1 juli 2015, is er daarna natuurlijk 

ook nog aandacht voor kwaliteitsborging: het kwaliteitsniveau moet onderhouden worden. 

Het uitgangspunt hierbij is dat alle organisaties aan de kwaliteitseisen voldoen op 1 juli 2015 

en dat het ieders taak en verantwoordelijkheid is om te zorgen dat dat zo blijft. Instrumenten 

die hierbij kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld de collegiale toets en horizontale 

verantwoording. De zelfevaluatietool blijft nog enige tijd beschikbaar voor 

uitvoeringsorganisaties. 

In 2013 hebben wij onze huidige uitvoeringskwaliteit in BAR verband tegen het licht gehouden door 

een zelfevaluatie aan de hand van een landelijke vragenlijst  (zelfevaluatietool). Vanuit deze situatie 

is bepaald wat wij nog moeten organiseren om de kwaliteit en professionaliteit van de uitvoering van 

onze VTH-taken op het gewenste niveau te krijgen. Het resultaat hiervan is verwoord in dit 

verbeterplan.  

In dit verbeterplan zijn de benodigde stappen geformuleerd die redelijkerwijs waarborgen dat de 

uitvoering van de VTH-taken in juli 2015 aan het vereiste kwaliteitsniveau voldoet. In het plan wordt 

beschreven hoe de te realiseren verbeteringen worden aangepakt. Er is aangegeven aan welke 

voorwaarden moeten worden voldaan om de verbeteringen te kunnen realiseren.   

De Wabo-taken worden (behoudens milieutaken) binnen de BAR-organisatie uitgevoerd. Het 

verbeterplan heeft betrekking op het uitvoeren van taken binnen de BAR-organisatie.  
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Hoofdstuk 1 Resultaten startmeting  
 

De zelfevaluatietool  is  ingevuld en er is inzicht gekregen of per 1 juli 2015 kan worden voldaan aan 

de VTH-kwaliteitscriteria en of de uitvoering van onze taken goed geborgd is. Vanuit de 

zelfevaluatietool is een rapport gegenereerd dat de verbeterpunten benoemd. In Bijlage 1 is dit 

rapport weergegeven.  

Hieruit blijkt dat nog niet op alle punten wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. De score is 

overwegend groen (voldoet), deels oranje (voldoet gedeeltelijk) en op onderdelen rood (voldoet 

niet).  

 

Een aandachtspunt is de zogenaamde kritieke massa. Er zijn voldoende medewerkers maar de 

verlangde deskundigheid moet nog op onderdelen worden aangevuld/geoptimaliseerd. Na een 

inventarisatie van de aanwezige kennis (ervaringskennis, opleidingen) die bij de medewerkers 

momenteel aanwezig is, dient op basis van de kwaliteitscriteria een opleidingsplan te worden 

opgesteld. Dit opleidingsplan is in april 2014 opgesteld.  

 

De procescriteria voor vergunningverlening en toezicht en handhaving vragen ook aandacht. 

Bedoeling is dat een kwaliteitssysteem (Big 8) wordt ingevoerd dat alle facetten rond de processen 

gaat vastleggen. Onderdelen van dit kwaliteitssyteem zijn onder meer: strategisch en operationeel 

beleid, monitoring, evaluatie en rapportage, planning en control en het opstellen van protocollen. In 

hoofdstuk 2 wordt het verbeterplan (plan van aanpak) weergegeven. 

 

Bij het invullen van de zelfevaluatietool is met een (zelf)kritische blik gekeken naar de kwaliteitseisen. 

Dit heeft geleid tot de nodige verbeterpunten. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken 

dat de processen e.d. in het verleden niet op orde waren. Dat is niet het geval. In het verleden waren 

de processen/kwaliteitsborging al adequaat ingericht alleen voegt de wet VTH hier de nodige nieuwe 

onderdelen aan toe. Veel verbeterpunten kunnen relatief eenvoudig worden geïmplementeerd. Vaak 

is er sprake van optimalisatie van de huidige werkwijzen.    

 

 

Hoofdstuk 2: Verbetertraject  
 

Aan de hand van de resultaten van de startmeting is geconstateerd dat een aantal acties moet 

worden ondernomen om te kunnen voldoen aan de VTH-kwaliteitscriteria. Het onderstaande plan 

van aanpak (verbeterplan) is opgesteld.  

 

Per verbeterpunt is een analyse gemaakt en uitgewerkt welke verbeteractie wordt uitgevoerd.   

De verbeterpunten kunnen op verschillende wijzen worden aangepakt. Het verbeterplan heeft vooral 

betrekking op de werkzaamheden die door het domein Veiligheid worden uitgevoerd. De milieutaken 

worden door de DCMR uitgevoerd. Die volgen momenteel een apart traject met betrekking tot de 

verbeterpunten.  In de praktijk wordt samengewerkt met de DCMR. In uitzonderingsgevallen zal 

gebruik worden gemaakt van externe adviseurs. Dit kan het geval zijn wanneer zeer specialistische 

kennis wordt verlangd.  Per verbeteractie is in onderstaand overzicht aangegeven voor welke niveau 

wordt gekozen. Vervolgens is opgenomen wie verantwoordelijk is voor uitvoering van de 

desbetreffende actie en wordt een overzicht gegeven van de fasering in tijd, de middelen die 
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benodigd zijn voor de uitvoering van het verbetertraject en de risico’s . Voor de uitwerking van de 

verbeterpunten wordt (beleids-)capaciteit gereserveerd.  

 

Een goed opleidingsniveau is belangrijk voor de medewerkers om de werkzaamheden professioneel 

te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten medewerkers ook competenties bezitten zoals 

communicatieve vaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, meedenken met de burger, een pro-actieve 

houding, weging maatschappelijk belang, serviceverlening e.d. Competentieontwikkeling op deze 

punten is een belangrijk aandachtspunt dat wordt meegenomen in het verbetertraject.
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Kwaliteitscriterium Verbeterpunt Verbeteractie Niveau van aanpak  Verantwoordelijk 

voor uitvoering  

Realisatie- 

datum  

Benodigde 

middelen 

 

Risico’s  

> neem hier het 

nummer op van het 

kwaliteitscriterium waar 

nog niet aan voldaan 

wordt 

> beschrijf hier het 

verbeterpunt (wat 

moet er gebeuren?) 

> beschrijf hier welke 

verbeteractie wordt 

ondernomen (hoe gaat u 

dat doen?) 

> beschrijf hier voor 

welk niveau u kiest bij 

de verbeteractie (zelf 

doen, aanhaken bij 

nieuwe of bestaande 

samenwerkingsverband

en, taak onderbrengen 

bij RUD, uitbesteding)  

> geef hier aan wie 

verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van 

de verbeteractie  

> geef hier aan 

op welke datum 

de 

verbeteractie 

gerealiseerd 

moet zijn, 

zonodig met 

vermelding van 

fasering  

> geef hier aan 

welke middelen 

benodigd zijn om 

de verbeteractie 

te kunnen 

uitvoeren  

> beschrijf hier mogelijke risico’s bij 

het uitvoeren van de verbeteractie  

2. Generieke 

deskundigheid 

Vergunningverlening 

bouwen en RO -

Complex 

Opleidingsniveau is 

deels aanwezig. 

Verhoging 

kennisniveau 

Aanvullende cursussen 

voor vergunningverleners 

op basis van op te stellen 

opleidingsplan 

Binnen eigen organisatie 

realiseren  

Domein Veiligheid Opstellen 

opleidingspan 

voor 1 

september 

2014. Realisatie 

voor  1 januari 

2018* 

Voldoende 

opleidingen- 

budget  

Binnen 2015  aan alle 

opleidingseisen voldoen is een te 

ambitieuze opgave. Hier wordt drie 

jaar voor uitgetrokken.  Het “vier 

ogen” principe en werken met 

supervisors vangt het gebrek 

tijdelijk op.  

4. Generieke 

deskundigheid Toezicht 

en handhaving bouwen 

en RO - Complex.  

Opleidingsniveau is 

deels aanwezig. 

Verhoging 

kennisniveau 

Aanvullende cursussen 

voor toezichthouders op 

basis van op te stellen 

opleidingsplan 

Binnen eigen organisatie 

realiseren  

Domein Veiligheid Opstellen 

opleidingspan 

voor 1 

september 

2014. Realisatie 

voor 1 januari 

2018* 

Voldoende 

opleidingen- 

budget  

Binnen 2015 aan alle formele 

opleidingseisen voldoen is een te 

ambitieuze opgave. Hier wordt drie 

jaar voor uitgetrokken.  Het “vier 

ogen”principe en werken met 

supervisors vangt het gebrek 

tijdelijk op.  

 13. Specialistische 

(accent bouwen) 

deskundigheden; 

Bouwfysica - Complex 

Eén deskundige op 

HBO+ niveau 

aanwezig. Er zijn er 

twee noodzakelijk. 

Opleiden van een 

bouwfysicus (post HBO 

opleiding). Eventueel 

inhuur externe 

deskundigheid. 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid Opstellen 

opleidingspan 

voor 1 

september 

2014. Realisatie 

voor 1 januari 

2017 

Voldoende 

opleidingen- 

budget  

Opleiding duurt lang (0,5 tot 1 jaar). 

Voorlopig opvangen of door 

externe inhuur of door controle 

door aanwezige bouwfysicus. 
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 15. Specialistische 

(accent bouwen) 

deskundigheden; 

Constructieve veiligheid 

– Complex 

Optimaliseren 

aanwezige 

computerprogramma-

tuur 

Analyse of aanwezige 

computerprogrammatuur 

voldoende ondersteuning 

geeft voor deze taak 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid Analyse voor  1 

juli 2015.  

Voldoende ICT 

budget 

Eventuele investeringen worden 

meegenomen in budgetcyclus. 

 21. Specialistische 

(accent milieu) 

deskundigheden;  

Geluid - Eenvoudig 

Aandachtspunt omdat 

waarschijnlijk niet 

wordt voldaan aan 

minimale 

tijdsbesteding > 1/3 

deel van taak..  

Kan worden belegd bij 

bouwfysicus of een 

vergunningverlener echter 

tijdsbesteding  

waarschijnlijk < 1/3 deel 

taak. Expertise wordt   

ingewonnen bij DCMR of 

een extern deskundige.   

Nader bepalen tot welk 

niveau deze taak kan 

worden opgepakt 

binnen domein 

Veiligheid. Afspraken 

maken met DCMR of 

extern deskundige voor 

complexe situaties    

Domein Veiligheid Analyse voor 1 

januari 2015. 

Realisatie voor 

1 juli 2015 

Voldoende 

opleidingen- 

budget 

Verbeterpunt is haalbaar. Bij DCMR 

of extern bureau wordt wel > 1/3 

deel van de taak aan dit onderwerp 

besteed.  

22. Specialistische 

(accent milieu) 

deskundigheden;  

Groen en ecologie 

Binnen domein 

Veiligheid 

onvoldoende kennis 

aanwezig 

Taak wordt extern belegd. 

Aandachtspunt is om  de 

vergunningverleners op dit  

beleidsterrein op basis-

niveau  te ontwikkelen. 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 juli 2015 

Voldoende 

opleidingen- 

budget  

Cursussen worden gevolgd in 

2014/2015 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

Rapportage en evaluatie  

- Verantwoording van 

prestaties, mensen en 

middelen; 

 - Probleemanalyse voor 

vergunningverlening 

Ontbreken jaarlijkse 

verantwoording in de 

vorm van een 

rapportage en 

evaluatie 

Invoering jaarverslag 

vergunningverlening 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid 1e jaarverslag in 

2015 

Reserveren 

formatie voor 

opstellen 

jaarverslag 

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

Rapportage en evaluatie  

- Vergelijking en 

auditing 

Ontbreken structurele  

vergelijking en auditing  

Opstellen visie op 

vergelijking en auditing. 

Visie vertalen naar praktijk 

(wanneer, hoe, waarom) 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 juli 2015 

Reserveren 

formatie voor 

uitvoering 

vergelijkingen en 

audits 

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

Strategisch beleidskader  

Ontbreken van een 

vergunningenbeleids- 

plan 

Opstellen 

Vergunningenbeleidsplan  

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 januari 2015 

Reserveren 

formatie voor 

opstellen 

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 
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- Prioriteiten en meet- 

bare doelstellingen voor 

vergunningverlening 

Vergunningen- 

beleidsplan 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

Operationeel  

beleidskader  

- Strategie en 

basiswerkwijze 

vergunningverlening 

- Beleid ruimtelijke 

ordening t.a.v. 

vergunningverlening 

- Objectieve criteria 

voor beoordelen en 

beslissen over 

omgevingsvergunning 

Ontbreken van een 

Vergunningenuitvoe- 

ringsprogramma 

Opstellen 

Vergunningenuitvoerings-

programma waarin een 

toetsingsprotocol 

(diepgang toetsingen) is 

opgenomen 

 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Externe partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 januari 2015 

Reserveren 

formatie voor 

opstellen 

Vergunningen- 

uitvoeringsprogra

mma 

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

 Planning en control 

- Borging personele en 

financiële middelen 

- Organisatorische 

condities 

- Kwaliteitsborging 

Planning en 

controlcyclus 

onvoldoende geborgd 

in de processen 

Diverse aspecten 

opnemen in het 

Vergunningenbeleidsplan 

en het Vergunningen-

uitvoeringsprogramma. 

Kwaliteitssysteem 

invoeren volgens het  Big 8 

principe  

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 juli 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria 

vergunningverlening; 

 Voorbereiden 

- Protocollen en 

werkinstructies  

- Protocollen voor 

communicatie, 

informatiebeheer en 

informatie- uitwisseling 

Protocollen opstellen  Diverse protocollen  

opnemen in het 

Vergunningenbeleidsplan 

en het 

Vergunningenuitvoerings-

programma 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 juli 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 
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Procescriteria 

vergunningverlening; 

 monitoren 

Wijze van monitoren 

en te monitoren 

indicatoren 

onvoldoende 

vastgelegd 

Wijze van monitoren 

opnemen in het 

Vergunningenbeleidsplan 

en het Vergunningen-

uitvoeringsprogramma.  

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 januari 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria  Toerzicht 

en Handhaving; 

Rapportage en evaluatie  

- Verantwoording van 

prestaties, mensen en 

middelen; 

 - Probleemanalyse voor 

vergunningverlening 

- Vergelijking en 

auditing 

Ontbreken jaarlijkse 

verantwoording in de 

vorm van een 

rapportage en 

evaluatie. 

Ontbreken structurele  

vergelijking en 

auditing. 

Invoering jaarverslag 

Toezicht en Handhaving. 

Opstellen visie op 

vergelijking en auditing. 

Visie vertalen naar praktijk 

(wanneer, hoe, waarom). 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Domein Veiligheid 1e jaarverslag in 

2015 

Reserveren 

formatie voor 

opstellen 

jaarverslag.  

Reserveren 

formatie voor 

uitvoering 

vergelijkingen en 

audits. 

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria Toezicht 

en Handhaving; 

 Planning en control 

- Borging personele en 

financiële middelen 

- Organisatorische 

condities 

- Kwaliteitsborging 

Onderdeel 

kwaliteitsborging  

moet worden 

uitgewerkt.  

Op het gebied van T&H is 

een Handhavingsbeleids- 

plan Wabo en een 

Handhavingsuitvoerings- 

programma Wabo in 2014 

opgesteld die voldoen aan 

de kwaliteitscriteria. 

Vertaling kwaliteitsborging 

naar werkprocessen.   

 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 januari 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

Procescriteria Toezicht 

en Handhaving; 

 Voorbereiden 

- Interne en externe 

afstemming  

- Protocollen voor 

communicatie, 

informatiebeheer en 

informatie- uitwisseling 

Protocollen voor 

communicatie, 

infobeheer en info- 

uitwisseling ontbreken 

 

Protocollen communicatie, 

infobeheer en info-

uitwisseling opstellen 

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 juli 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 
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Procescriteria Toezicht 

en Handhaving; 

 monitoren 

Wijze van monitoren 

en te monitoren 

indicatoren 

onvoldoende 

vastgelegd 

Wijze van monitoren 

(welke gegevens, hoe, 

verantwoordelijkheden) 

opnemen in het 

Handhavingsuitvoerings- 

programma.  

Binnen eigen organisatie 

realiseren 

Eventueel externe 

partners hierbij 

betrekken 

Domein Veiligheid Realisatie voor 

1 januari 2015 

Reserveren 

formatie  

Geen mits benodigde formatie 

goed is belegd 

 

 

 In bovenstaande tabel worden de verbeterpunten benoemd. Gezien de beschikbare ruimte kan dit niet gedetailleerd. In  2013 is ambtelijk een gedetailleerde 

analyse gemaakt van de onderdelen die in een kwaliteitssysteem VTH moeten worden opgenomen. Hiernaast levert de bij de zelfevaluatietool  behorende 

literatuur (publicatie “Kwaliteitscriteria 2.1) inhoudelijke informatie. Deze stukken worden betrokken bij het doorvoeren van de verbeterpunten.       

 

* Ook de provincie ziet als toezichthouder wel in dat het opleidingentraject voor de medewerkers niet voor 1 juli 2015 kan zijn afgerond. Hier is minimaal drie 

jaar voor noodzakelijk. Dit punt is besproken met de provincie. Die gaat hiermee akkoord mits inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de voortgang van de 

opleidingen in de praktijk plaatsvindt.   
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Hoofdstuk 3: Borging  
 
Het implementatietraject is formeel afgerond in juli 2015. Twee aspecten zullen een langere periode 

beslaan namelijk het opleidingentraject en eventuele ICT projecten. Voor de volledige opleiding van de 

medewerkers wordt een periode van drie jaar uitgetrokken (tot 1 januari 2018). Tot dit tijdstip zal de 

kwaliteit van uitvoering worden geborgd door toepassing van het ‘vier ogen principe”. De 

werkzaamheden van niet volledig opgeleide medewerkers worden gecontroleerd door specialisten 

(minimaal HBO-niveau).  De provincie is hiermee akkoord. Na 1 juli 2015 worden de kwaliteitscriteria 

bewaakt door het ingevoerde kwaliteitssysteem volgens de “BIG 8” (jaarlijkse beleids- , monitorings- en 

evaluatiecyclus).  De provincie ziet hier ook op toe vanuit haar interbestuurlijke toezichtsrol.  

  

Bij de monitoring en het op peil houden van het kwaliteitspeil zetten wij de volgende instrumenten in: 

 horizontale verantwoording; 

 collegiale toets; 

 de zelfevaluatietool. 

 
  

Hoofdstuk 4: Financiële aspecten 
 
Om te voldoen aan de kwaliteitcriteria zal moeten worden geïnvesteerd in de opleiding van de 

medewerkers.  De vereiste  opleidingen zijn veelal op HBO en HBO+ niveau. De opleidingen zijn verdeeld 

in basiscursussen, verdiepingscursussen en specialistische opleidingen. De opleidingskosten zullen 

worden gefinancierd vanuit bestaande budgetten.  

 

Er wordt een inventarisatie gemaakt van eventueel noodzakelijke ICT-gerelateerde toepassingen (of 

optimaliseringen van bestaande softwarepakketten). Na bestuurlijke besluitvorming , zullen 

noodzakelijke ICT-investeringen worden opgenomen in de begrotingscyclus.     

 

 

Hoofdstuk 5: Besluitvorming  

In dit verbeterplan wordt beschreven hoe de te realiseren verbeteringen worden aangepakt. Er  is  

aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verbeteringen te kunnen realiseren 

en of deze voorwaarden uitvoerbaar zijn. De uitvoering van dit verbeterplan wordt gemonitord door het 

management van het Domein Veiligheid. Na vaststelling in het college wordt het verbeterplan ter 

informatie aan de leden van de gemeenteraad toegezonden. 

De bestuurlijk vastgestelde versie van dit verbeterplan wordt ter informatie aan gedeputeerde staten 

van de provincie gezonden.  
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                          Bijlage 1.         Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria BAR-organisatie   

 

Verklaring van de tekens: groen = akkoord, geel = niet van toepassing/niet bruikbaar, oranje = maatregelen treffen, rood = voldoet niet  



 14 

  

 


