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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 
"Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk" maakt deel uit van deze beleidscyclus. De 
gemeenteraad moet van het "Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk" in kennis worden 
gesteld. Met het versturen van deze brief, geven wij hier invulling aan. 

Jaarverslag 2018 VTH-Wabo 
In het Jaarverslag is teruggeblikt op het jaar 2018. Dit is onder andere gedaan door de resultaten van de 
actiepunten voor 2018 te bekijken en de uitvoering van de VTH-taken te evalueren. Uit de resultaten van 
de actiepunten is naar voren gekomen dat de ontsluiting van (management)informatie verder is 
geoptimaliseerd. Werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening kunnen nu beter worden 
gemonitord en geëvalueerd. Een andere belangrijke bevinding is dat in 2018 de informatievoorziening 
richting burgers is verbeterd. Dit is onder andere gedaan via folders en brochures op onze website. Ook 
zijn links toegevoegd die de burger onder meer doorverwijst naar het Omgevingsloket en de 
helpdeskbouwregels. Verder zijn er een aantal bevindingen gedaan die vertaalt kunnen worden naar 
nieuwe actiepunten voor 2019. Zo is het van belang dat ook de monitoring van de werkzaamheden van 
toezicht en handhaving verbeterd wordt, evenals het werkproces van toezicht en handhaving. Daarnaast 
heeft de digitalisering bouwdossiers vertraging opgelopen, waardoor hier ook in 2019 aan wordt gewerkt. 

Extra capaciteit 
In het jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten bekeken in relatie tot de personele capaciteit. Hieruit is 
geconcludeerd dat de kerntaken van vergunningverlening, toezicht en handhaving adequaat zijn 
uitgevoerd. Uit de evaluatie is echter naar voren gekomen dat de afdeling te kampen heeft gehad met 
een krappe formatie. Er was geen capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van extra taken, zoals 
participatie in werkgroepen m.b.t de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de 
digitalisering van de bouwdossiers. In de uitvoeringsprogramma's voor 2019 wordt de extra benodigde 
capaciteit voor 2019 en 2020 voor de huidige taken in kaart gebracht. Volledigheidshalve merken wij op 
dat de aankomende wetswijzigingen (Omgevingswet en Wkb) vanaf 2021 naar verwachting deels een 
ander VTH-takenpakket met zich meebrengen. Hiervoor wordt in 2020 een doorrekening gemaakt voor 
de benodigde capaciteit op gemeenteniveau. 

Bijlagen 
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Wij vertrouwen erop u hlermee voldoende te hebben geïnfom,eerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 

drs.mw. A. Attema 
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