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Betreft: Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2019 en Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2019 

Geachte raadsleden, 

Sinds 2016 stelt de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) kwaliteitseisen aan de 
uitvoering van Wabo-taken. Eén van de kwaliteitseisen betreft de invoering van een beleidscyclus. Het 
"Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2019 gemeente Ridderkerk" en het "Uitvoeringsprogramma 
Wabo-vergunningen 2019 gemeente Ridderkerk" maken deel uit van deze beleidscyclus. U moet van de 
Uitvoeringsprogramma's in kennis worden gesteld. Met het versturen van deze brief, geven wij hier 
invulling aan. 

Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2019 
In het Uitvoeringsprogramma is vooruitgekeken naar het jaar 2019. In een werkplan worden de uit te 
voeren werkzaamheden met indicatoren vastgesteld en gerelateerd aan de personele capaciteit. Het 
Uitvoeringsprogramma is ambitieus te noemen. Voor 2019 is er niet voldoende capaciteit beschikbaar om 
de toezichttaken volgens het vastgestelde beleid uit te voeren. Ook de handhavingsjuristen kampen met 
een tekort op de formatie waardoor een adequate uitvoering van de (juridische) handhavingstaken in het 
geding komt. In de praktijk betekent dit dat er prioriteiten zullen worden gesteld bij het houden van 
toezicht en bij het uitvoeren van de handhavingstaken. Via de 2e tussenrapportage 2019 zullen wij 
voorstellen middelen beschikbaar te stellen om de handhavingscapaciteit op voldoende niveau te kunnen 
brengen. 

Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2019 
In het Uitvoeringsprogramma is vooruitgekeken naar het jaar 2019. In een werkplan worden de uit te 
voeren werkzaamheden met indicatoren vastgesteld en gerelateerd aan de personele capaciteit. Het 
Uitvoeringsprogramma is ambitieus te noemen. Wij hebben er vertrouwen in dat de werkzaamheden die 
betrekking hebben op de kerntaak Wabo-vergunningverlening in 2019 kunnen worden uitgevoerd. De 
huidige formatie biedt echter geen ruimte voor neventaken (participatie in werkgroepen, projecten binnen 
de afdeling VTH-Wabo, e.d.). In de praktijk betekent dit dat er minimaal aandacht wordt besteed aan de 
neventaken omdat de prioriteit ligt bij het tijdig afhandelen van de vergunningaanvragen. Ook de 
juridische capaciteit is niet afdoende om aan het hele spectrum aandacht te besteden. Prioriteit wordt 
gegeven aan het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. Via de 2e tussenrapportage 2019 zullen 
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wij voorstellen middelen beschikbaar te stellen om de (iuridische) capaciteit met betrekking tot de Wabo 
vergunningen op voldoende niveau te kunnen brengen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van 

mw. A. Attema 
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