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Betreft: Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021

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 beteidscyclus. Het
“Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021 “ maakt deel uit van deze beleidscyclus. Uw
gemeenteraad moet van het Uitvoeringsprogramma in kennis worden gesteld. Met het versturen van
deze brief geven wij hier invulling aan.

Omgevingswet en Wkb
In 2021 zullen er werkzaamheden bij komen die naast de kerntaken uitgevoerd zullen moeten worden.
Met name in de laatste fase van het invoeren van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen (Wkb) zal de praktische kennis van de handhavingsjuristen en toezichthouders worden
aangesproken . Na invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen de werkzaamheden op het gebied
van toezicht en handhaving veranderen. Deze wijzigingen worden in een nieuw handhavingsbeleidsplan
2022-2026 vastgelegd.

Taken in 2021: prioriteiten stellen
De berekende werkdruk ligt in 2021 hoger dan de aanwezige capaciteit. Dit komt met name door een
toename van 24% van het aantal Omgevingsvergunningen en meldingen in 2020. De
toezichtwerkzaamheden en juridische handhaving naar aanleiding van deze aanvragen vinden voor een
groot deel in 2021 plaats. Het is daarom nodig om binnen de beschikbare uren te prioriteren. Dit jaar
leggen we extra nadruk op het uitvoeren van diverse preventieve controles: Preventief toezicht op rijks-
en gemeentelijke monumenten, preventieve wijkgerichte controles illegale bouw en strijdig gebruik van
gronden en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren zullen de medewerkers:

a.

b.

Prioriteren in de urenbesteding t.b.v. controle op verleende vergunningen. (Bouw)veiligheid en
het controleren van technische werkzaamheden die op een later moment niet meer te controleren
zijn hebben daarbij de hoogste prioriteit.
Alleen meewerken aan onderdelen van de invoering van de Omgevingswet en Wkb als deze
taken niet door andere medewerkers kunnen worden gedaan.
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Daarnaast zullen we als dat nodig blijkt een deel van de beschikbare (incidentele) ruimte binnen het
cluster gebruiken voor het inhuren van een extra toezichthouder en/of handhavingsjurist.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

de burgemeester,

n.J . Klaucke
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