
  
B & W d.d.:  
  
Besloten wordt: 

 

 
  

  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Team
VEI

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

  
  

1- Notagegevens   
Notanummer 889565
Datum  10-12-2013
Programma:   

 02. Openbare orde en Veiligheid
Portefeuillehouder  Burgemeester
  

  

Weth. Swart

Weth. Pierey

2- Bestuursorgaan   
 B & W gfedcb  17-12-2013

 Raad gfedcb  

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. De Jager 
- Weth. Swart - Weth. Hartogh Heys 
- Weth. Pierey

Besluitenlijst     d.d.   d.d.
 Agenda gfedcb  17-12-2013  Akkoordstukken gfedc  Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Ambtelijk opdrachtgever
Wethouder Pierey
Wethouder Swart
Burgemeester

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj

    
(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014
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1 Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 en de raadsmededeling vast te stellen;

2 het vastgestelde HUP vergezeld van de raadsmededeling aan de raad te zenden

3 het vastgestelde HUP 2014 ter beoordeling te zenden aan de provincie Overijssel

4 de nota en het besluit openbaar te maken. 



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
      

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkj

nmlkji

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Voor u ligt het tweede gezamenlijke Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 (HUP 2014) van de 
gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. In het HUP worden de voor 2014 gestelde 
handhavingopgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving beschreven.  
  
Beoogd resultaat 
Door het uitvoeren van adequaat toezicht- en handhavingsbeleid dragen de gemeenten bij aan veilige, 
leefbare en duurzame gemeenten. Het naleefgedrag van burgers en ondernemers wordt bevorderd 
waardoor de kans op overtredingen en hiermee samenhangende (veiligheids) risico's zo laag mogelijk 
worden gehouden. 
  
Kader 
Artikel 7,2 en artikel 7,3 Besluit omgevingsrecht
  
Argumenten voor en tegen 
Door het opstellen van een handhavingsuitvoeringsprogramma en stellen van scherpe prioriteiten wordt 
voor burgers en ondernemers inzichtelijk gemaakt waar de beschikbare capaciteit in het aankomende jaar 
wordt ingezet. Dit alles afgezet tegen de risico's die samenhangen met overtredingen.  
Het stellen van scherpe prioriteiten brengt ook met zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden waar 
niet stelselmatig wordt toegezien.  
  
Draagvlak 
Het HUP 2014 is in alle drie de gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd. de verschillende 
(bestuurlijke) wensen zijn vertaald in de productbladen in dit HUP.  
  
Financiële consequenties 
De voorstellen voor capaciteitstoedeling in dit HUP zijn vormgegeven binnen de bestaande financiële 
kaders en formatie. 
  
Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling door het collega zal het HUP worden aangeboden aan de gemeenteraad zodat zij in de 
gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen te uiten. In de raadsmededeling wordt ingegaan op de 
wijze van uitvoering van toezicht en handhaving en de hierbij gekozen handhavingstrategieën.  
Op grond van de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht dient het HUP tevens aan de provincie 
Overijssel gezonden te worden.  
Daarnaast zal het HUP op de website van de gemeente worden geplaatst en zullen diverse bedrijven, 
instellingen en de relevante (handhavings)partners op de hoogte gesteld worden.  
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1. Inleiding: waarom deze mededeling 
Jaarlijks stelt het college het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)vast. Het HUP 2014 is het 
tweede gezamenlijke uitvoeringsprogramma in DOWR-verband.  Via deze raadsmededeling wordt u 
in kennis gesteld van de geprioriteerde taken in het aankomende jaar, de beschikbare capaciteit en 
de wijze van uitvoering van toezicht en handhaving.  


 
 


2. Kader 
Artikel 7.2 en artikel 7.3 Besluit omgevingsrecht 
 
 


3. Kern van de boodschap 
Met het HUP worden de gemeentelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving beschreven. 
Door het uitvoeren van adequaat toezicht en handhaving dragen de gemeentelijke organisaties bij 
aan veilige en leefbare gemeenten.   
 


4. Nadere toelichting 
Om de samenleving ordelijk te organiseren bedient de overheid zich van een uitgebreid stelsel 
van regelgeving. Alleen regels stellen is daarvoor niet voldoende. Er zal ook moeten worden 
toegezien op naleving daarvan. Aanvullend daarop moet de naleving van de publieke 
rechtsregels zo nodig ook kunnen worden afgedwongen. Dit is het terrein van de bestuurlijke 
handhaving. 


 
De handhaving waar dit uitvoeringsprogramma zich op richt kan worden gedefinieerd als het toezicht 
houden op de naleving van gestelde voorschriften/bepalingen en voorwaarden, gedogen of optreden 
bij overtredingen. Controles en sancties spelen hierbij uiteraard een rol in. Maar ook voorlichting over 
regelgeving bevordert spontane naleving. Aan de noodzaak van handhaving liggen onderstaande 
motieven ten grondslag:  
- vermindering van veiligheidsrisico‟s;  
- bewerkstelligen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid;  
- bewaken van de kwaliteit woon- en leefklimaat.  
 


Reikwijdte 
We moeten er ons om te beginnen van bewust zijn dat handhaven geen doel op zich is, maar een 
middel om naleving van wetten en regels te bewerkstelligen. De gemeente draagt namelijk de 
verantwoordelijkheid voor vele wettelijke taken. Het HUP  beperkt zich tot dat deel van het taakveld 
dat op de fysieke leefomgeving betrekking heeft.  De belangrijkste wettelijke kaders hiervoor zijn de 
Wabo, de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet Milieubeheer, de Drank- en 
horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten en 
regelingen. In dit uitvoeringsprogramma zijn hier ook de taken met betrekking tot de Wet 
Kinderopvang aan toegevoegd.  
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Uitgangspunten 
Mede gelet op de recent ontstane discussie binnen uw raad  zijn in het HUP de uitgangspunten voor 
toezicht en handhaving en de wijze waarop wij hieraan uitvoering geven beschreven.  
Naast een beginselplicht tot handhaving moet ook handhaving evenredig worden uitgevoerd met een 
goede verhouding tussen doel en middel. Om de diverse vastgestelde (beleids)regels en (landelijke 
en gemeentelijke) bepalingen te handhaven heeft de gemeente de beschikking over verschillende 
handhavinginstrumenten. Handhaving moet gemotiveerd worden op basis van proportionaliteit en 
effectiviteit. Voor het uitvoeren van de handhavingstaken kunnen de volgende uitgangspunten worden 
gehanteerd die rechtstreeks voortvloeien uit bestaand beleid:  
- handhaving wordt zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd;  
- voorkomen is beter dan genezen; 
- integraal: bevorderen van samenwerking, afstemming en eenduidigheid;  
- handhaving dient (waar mogelijk) klantgericht te worden uitgevoerd;  
 
In ieder productblad is omschreven volgens welk handhavingregime de betreffende taak wordt 
opgepakt. Dit is afhankelijk van enerzijds het beleidsterrein, het taakveld en de hiertoe vastgestelde 
beleidsregels  of protocollen. Te allen tijde zal in beginsel worden getracht om naleving te 
bewerkstelligen door in overleg met de overtreder een oplossing te zoeken. In die gevallen waarin dit 
niet mogelijk blijkt te zijn zal conform de geldende handhavingstrategie een vervolgstap worden 
genomen. In geval van direct gevaar voor de volksgezondheid wordt altijd direct opgetreden.  
 
Ontwikkelingen in Deventer 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die in 2014 van invloed zullen zijn 
op de uitvoering van het toezicht en de handhaving hierop binnen de gemeente Deventer.  


 
Wabobeleidsplan  
Onlangs is voor de gemeente Deventer het kaderstellende deel van het Wabobeleidsplan vastgesteld. 
De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (verder Wabo) eind 2010 was 
aanleiding de werkprocessen en daarmee de dienstverlening voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving aan te passen.  De ontwikkelingen op het vakgebied gaan stevig door. Door het stellen 
van landelijke kwaliteitseisen wordt een deel van de taken in RUD-verband uitgevoerd en ontstaan er 
mogelijkheden voor private kwaliteitsborging van bouwtoezicht.  
In het vastgestelde deel van  Wabobeleidsplan is het kader geschetst waarbinnen de wijze van 
taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving wordt 
vormgeven.  Bij het Wabobeleidsplan behoort tevens een uitvoeringsdeel  dat op een later moment 
zal worden vastgesteld. Beide delen tezamen zullen in de toekomst gelden als basis voor (het Wabo-
gerelateerde deel van) het Handhavingsuitvoeringsprogramma.  


 
Privatisering bouwtoezicht 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een plan ontwikkeld om in 2015 de 
verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan 
marktpartijen. Deze plannen strekken ertoe om het (technisch) toetsen aan het Bouwbesluit en het 
toezicht houden op de uitvoering hierop door private partijen kan worden uitgevoerd.  In het 
Wabobeleidsplan is omschreven hoe wij als gemeentelijke overheid geëquipeerd willen zijn om onze 
rol in een netwerkomgeving met maatschappelijke organisaties en mede overheden vorm te geven. 
Dit willen wij doen door te investeren in de informatievoorziening aan de klant aan de voorkant van het 
proces. De toetsing op bepaalde onderdelen van het bouwtoezicht willen wij overlaten aan 
marktpartijen en alleen daar waar nodig is vervullen wij onze handhavende rol. Afgesproken is om in 
RUD-verband te onderzoeken in hoeverre de RUD bij deze in Deventer ingezette ontwikkelrichting 
kan aanhaken. 


 
Bij de totstandkoming van het Wabobeleidsplan is tevens een brede discussie gevoerd hoe 
bovenstaande ontwikkeling kan worden opgepakt om te komen tot een andere manier van 
vergunningverlening en het houden van toezicht. Hierbij wordt tevens meegenomen het besluit bij de 
begroting 2014 om te komen tot een realisatieopgave van 1 miljoen.  
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Doorontwikkeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland 
De netwerk RUD in Overijssel is georganiseerd op het niveau van de Veiligheidsregio’s Twente en 
IJsselland. In een bestuursovereenkomst hebben gemeenten en provincie in Overijssel afspraken 
gemaakt over de samenwerking binnen de netwerk RUD. Doelstelling van de RUD is om de kwaliteit 
van de uitvoering verder te professionaliseren en borgen.  


 
Vooralsnog worden alleen de VTH-taken, capaciteit en werkvoorraad op het gebied van 
milieuhandhaving regionaal op elkaar afgestemd. De intentie is om medio 2014 de taken Wabo-breed 
in RUD-verband uit te gaan voeren.  
 
Afschaffen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) per 1 januari 2014 
In de package deal uit 2009 is tussen Rijk, IPO en VNG onder andere afgesproken dat de Wabo-
bevoegdheid voor bedrijven naar de gemeenten wordt gedecentraliseerd met uitzondering van de 
IPPC- en de BRZO-bedrijven. Hierbij moet u denken aan grotere bedrijven zoals afvalverwerking en 
autosloperijen. Tevens is in de package deal voorzien in een overgangsregeling: zolang er geen 
robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur van RUD’s/Omgevingsdiensten is, behoudt het college 
van Gedeputeerde Staten onder andere een deelbevoegdheid voor het milieudeel van de 
omgevingsvergunning voor deze bedrijven. Deze deelbevoegdheid wordt uitgevoerd door het afgeven 
van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Ook het toezicht voor deze bedrijven blijft 
gedurende de overgangsperiode bij de provincie. 


 
Per 1 januari 2014 is het proces van de vorming van landsdekkende RUD’s/Omgevingsdiensten 
afgerond en is de voorwaarde vervuld voor het afschaffen van de vvgb. Het gevolg hiervan is dat wij 
per 1 januari 2014 volledig bevoegd gezag worden voor alle voormalige provinciale inrichtingen, met 
uitzondering van IPPC- en BRZO-inrichtingen. 
Dit betekent dat 10 á 15 inrichtingen toegevoegd worden aan onze werkvoorraad. Voor zover nu kan 
worden nagegaan vallen deze inrichtingen in klasse II en moeten deze jaarlijks worden gecontroleerd.  


 
Voorstad Oost 
In Voorstad oost wordt door middel van woningverbetering met laagrentende leningen geprobeerd de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De woningverbetering kent verschillende categorieën met elk 
een geheel eigen aanpak. Voor het project is het van belang dat er één aanspreekpunt is met 
bouwkundige kennis die kan bepalen in welke categorie de betreffende woningverbetering valt, de 
zogenaamde ‘schakelpersoon’.  
Bewoners kunnen via een centraal digitaal punt (website/e-mailadres) of telefonisch vragen over een 
mogelijke klus stellen. De 'schakelpersoon' denkt met bewoners mee of het nu alleen om cosmetisch 
en achterstallig onderhoud gaat of om complete renovatie.  
Een toezichthouder bouwen en wonen pakt de rol van schakelpersoon op. 


 
Exploitatieplannen 
Het exploitatieplan is een nieuw fenomeen voor team toezicht. 
Een exploitatieplan kan eisen en regels bevatten. Hierin kunnen onderdelen staan die zogenaamde 
rechtstreekse werking hebben. Deze eisen en regels zien bijvoorbeeld op het uitvoeren van bepaalde 
werken en werkzaamheden. Ingeval de betrokken activiteiten plaatsvinden in strijd met de betreffende 
eisen/regels, dan kan door middel van bestuursdwang of een dwangsombesluit daartegen 
handhavend worden opgetreden op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb. Overtredingen van bepaalde voorschriften leveren ook een strafbaar feit op in de 
zin van de Wet economische delicten (Wed), zodat ook een strafrechtelijke handhaving mogelijk is.  
De gemeente Deventer heeft een aantal exploitatieplannen vastgesteld. Het betreft de volgende 
plannen: 
- Exploitatieplan Bedrijvenpark A1 + 1e herziening 
- Exploitatieplan De Vijfde hoek (voorheen Spijkvoorderenk) + 1e, 2e en 3e herziening 
- Exploitatieplan Steenbrugge  
- Exploitatieplan Windturbines 
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Met name de eerste twee exploitatieplannen zijn van belang en actueel in het kader van toezicht en 
handhaving. Het is nu nog niet duidelijk wat de rol van toezicht in dit traject wordt. In 2014 moet dit 
duidelijk worden. 


 
Brandweer  
Per 1 januari 2014 worden de gemeentelijk brandweertaken onder gebracht bij de Veiligheidsregio 
IJsselland. Een beperkt aantal taken blijft achter bij de gemeente. De omvang en de gevolgen voor de 
capaciteit zijn op dit moment nog niet duidelijk. De productbladen met betrekking tot brandveiligheid 
zullen zo spoedig mogelijk nadat bekend is welke consequenties dit met zich meebrengt voor de 
gemeente worden aangevuld.  


 
Beperkingen uitvoering toezicht 
Net als andere gemeenten kampt ook de gemeente Deventer met de toename van wettelijke 
taken vanuit het rijk en de provincie. Daarnaast zijn de gevolgen van deregulering duidelijk 
merkbaar. Doordat er minder financiële middelen beschikbaar worden gesteld en aan de 
andere kant minder inkomsten  (door b.v. leges) worden gegenereerd zullen de prioriteiten 
nog scherper moeten worden gesteld. Het stellen van scherpe prioriteiten betekenen niets 
meer en niets minder dan dat een aantal toezichtstaken niet worden uitgevoerd. Een aantal 
factoren van belang is: 
- De weerslag van de bezuinigingen bij Team Toezicht; 
- De toenemende druk van de samenleving (waaronder verzoeken tot handhaving); 
- Gemeentelijke beleidsvisies die niet vertaald zijn in toezichtcapaciteit.  
In de Deventer productbladen staat beschreven welke taken wij in ieder geval stelselmatig 
uitvoeren. Ook is aangegeven in de productbladen wat wij niet stelselmatig doen. Voor de 
overige wettelijke bepalingen, die niet in de productbladen zijn opgenomen, geldt dat wij 
slechts optreden in het geval van calamiteiten/ excessen of op grond van verzoeken tot 
handhaving.  
 
Bijlage: Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 
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Bijlage 2.  
 
Overzicht van taken waarop in 2014 geen planmatig toezicht wordt 
gehouden  (niet limitatief) 
IJsselstrandjes 
Veilig winkelen 
spoorbruggen 
wijkrondes 
hondenpoep 
Seksinrichtingen (geschiktheidsverklaring) 
Integrale horecacontroles (vervallen m.i.v. 2014) 
Kinderopvang (strijdigheid bestemming) 
Bouwtechnische controles evenementen (constructies) 
Coffeeshops (toezicht door politie ‐ handhaving door gemeente) 
Seksinrichtingen (toezicht door politie ‐ handhaving door gemeente) 
Kinderopvang (Toezicht door GGD ‐ handhaving door gemeente) 
Illegale gokhallen (in 2013 opgepakt vanuit horecaproject) 
Woonwagenlocaties  
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1. Inleiding 


 
Voor u ligt het tweede gezamenlijke Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 (HUP 2014) van de 
gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. In het HUP worden de voor 2014 gestelde 
handhavingsopgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving (het omgevingsrecht) beschreven.  
 
1.1.  Algemeen  
Door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam is de handhaving van Wet- en 
regelgeving hoog op de politieke agenda gekomen. Landelijk zijn hiervoor projecten opgestart waarbij 
het programmatisch en integraal handhaven de rode draad is. Ook is de oprichting van de Regionale 
UitvoeringsDiensten (RUD‟s) hier een rechtstreeks gevolg van. Meer recente calamiteiten als Moerdijk 
en Odfjell tonen aan dat het nodig is dat handhaving van Wet- en regelgeving hoog op de politieke 
agenda blijft staan.  
Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de overheid aangezet om burgers 
en bedrijven meer centraal te stellen. Er wordt gestreefd naar een uniform en eenduidig 
overheidsoptreden in het toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Ter bevordering van de 
kwaliteit van de uitvoering van de handhavingstaken zijn kwaliteitseisen gesteld aan de handhaving. 
Eén van deze eisen is het opstellen van handhavingsbeleid waarin wordt aangegeven welke doelen 
de gemeente zich stelt bij handhaving en welke activiteiten het daartoe gaat uitvoeren. Dit integrale 
handhavingsbeleid beschrijft de keuzes die het college maakt bij de handhaving van regels van de 
(leef)omgeving. Hierbij zijn prioriteiten bepaald. Ook is beschreven op welke verschillende manieren 
toezicht wordt gehouden en welke instrumenten hiervoor worden gebruikt. Het handhavingsbeleid 
geeft bovendien duidelijkheid aan onze bedrijven en burgers doordat handhaving van regelgeving 
consequent en transparant wordt uitgevoerd. Hiermee wordt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor 
burgers en bedrijven geborgd. 
 
1.2. Motieven voor handhaving 
Om de samenleving ordelijk te organiseren bedient de overheid zich van een uitgebreid stelsel 
van regelgeving. Alleen regels stellen is daarvoor niet voldoende. Er zal ook moeten worden 
toegezien op naleving daarvan. Aanvullend daarop moet de naleving van de publieke 
rechtsregels zo nodig ook kunnen worden afgedwongen. Dit is het terrein van de bestuurlijke 
handhaving. 
 
De handhaving waar dit uitvoeringsprogramma zich op richt kan worden gedefinieerd als het toezicht 
houden op de naleving van gestelde voorschriften/bepalingen en voorwaarden, gedogen of optreden 
bij overtredingen. Controles en sancties spelen hierbij uiteraard een rol in. Maar ook voorlichting over 
regelgeving bevordert spontane naleving. Aan de noodzaak van handhaving liggen onderstaande 
motieven ten grondslag:  


- vermindering van veiligheidsrisico‟s;  
- bewerkstelligen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid;  
- bewaken van de kwaliteit woon- en leefklimaat.  


 
1.3.  Bestuurlijke verantwoordelijkheden  
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving waarbij het van belang is dat op 
bestuurlijk niveau de keuzes worden gemaakt. Verder mag van het bestuur worden verwacht dat zij 
voldoende steun geeft aan de ambtelijke organisatie, die is belast met de uitvoering van dit taakveld. 
De bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:  
 
Rol gemeenteraad  
Sinds de komst van de Wabo is de rol van de gemeenteraad op het gebied van handhaving gewijzigd. 
Aan de raad wordt het door het college vastgestelde handhavingsbeleid ter kennisname voorgelegd. 
De raad heeft formeel geen wettelijke bevoegdheden waar het gaat om de toepassing/uitvoering van 
handhaving.  
 
Rol college  
Het college is verantwoordelijk voor handhaving en vormt het bestuursorgaan dat bestuursrechtelijk 
optreedt. Door het college moeten prioriteiten worden gesteld, zowel op beleidsniveau als op 
zaakniveau. Het college beslist zowel over de vaststelling van het handhavingsbeleid als over de 
uitvoering van handhaving.  
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Rol van de burgemeester  
De burgemeester heeft een drieledige rol op het gebied van handhaving. Enerzijds heeft de 
burgemeester eigenstandige handhavingbevoegdheden op het gebied van Algemeen bestuur, 
Openbare Orde en Veiligheid. Anderzijds is hij, als lid van het college, (mede)verantwoordelijk voor 
het handhavingsbeleid. Verder is de burgemeester vanuit het zogenaamde driehoeksoverleg direct 
betrokken bij het aansturen van de politie. Voor wat betreft de integrale handhaving is de 
burgemeester tevens coördinerend portefeuillehouder. 
 
1.4.  Samenwerking DOWR-gemeenten 
De samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte wordt ook in het komende 
jaar voortgezet. Mogelijkheden om samen te werken worden blijvend onderzocht en waar mogelijk 
opgepakt. Dit geldt voor de uitvoering maar ook voor een aantal organisatorische aspecten. 
Op het gebied van toezicht en handhaving komt dit onder andere tot uitdrukking in dit gezamenlijke 
handhavingsuitvoeringsprogramma en het in 2012 genomen aanwijsbesluit voor de toezichthouders. 
Dit besluit heeft het mogelijk gemaakt dat de toezichthouders zijn aangewezen voor alle drie de 
gemeenten.  
 


1.4.1.   Samenwerkingsprojecten 
De samenwerking met betrekking tot de twee gezamenlijke uitvoeringsprojecten, het Project 
bestemmingsplan buitengebied en het  Project energiebesparing, heeft een doorloop in 2014. Deze 
twee projecten zijn uitgewerkt in de DOWR-productbladen in hoofdstuk 4. 
 
Energiebesparing 
In alle drie de gemeenten is een duurzaamheidsprogramma met ambitieuze doelstellingen 
vastgesteld. Voor milieutoezichthouders is er een belangrijke taak om 
energiebesparingsmogelijkheden bij bedrijven te herkennen en ondernemers te bewegen deze 
maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.  
 
Bestemmingsplan Buitengebied  
In de loop van 2012 hebben de gemeenteraden van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte het 
bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn inmiddels in alle drie de 
gemeenten in werking getreden, behoudens uiteraard die onderdelen die deel uitmaken van een 
beroepsprocedure.  
 
 


1.5.   Leeswijzer 
Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit acht hoofdstukken. Hoofdstuk één beschrijft kort de aanleiding 
en geeft de context weer waarbinnen het uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen. Het tweede 
hoofdstuk biedt inzicht in de actuele regelgeving en ontwikkelingen die van invloed zijn op toezicht en 
handhaving. In het derde hoofdstuk wordt de werkwijze en uitvoering beschreven.  
De uit te voeren handhavingstaken zijn uitgewerkt in de laatste vijf hoofdstukken, de productbladen. 
Deze productbladen vormen de kern van het HUP. Per handhavingstaak wordt onder meer de 
doelstelling, prioritering en toezicht- en handhavingsstrategie beschreven. In hoofdstuk 4 vindt u het 
gezamenlijke productblad met de taken die worden uitgevoerd binnen de RUD. Hoofdstuk 5 beschrijft 
de 2 samenwerkingsprojecten in DOWR-verband. Tenslotte wordt achtereenvolgens in de 
hoofdstukken 6, 7 en 8 de prioriteiten per gemeente beschreven. De kleur van de bladen 
corresponderen met de kleur van de betreffende gemeente uit het gezamenlijke logo.  
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2. Regelgeving en ontwikkelingen 
 
Er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie van toezicht en handhaving in de 
DOWR-gemeenten en de uitvoering van de werkzaamheden. In onderstaand hoofdstuk vindt u een 
beschrijving van de belangrijkste landelijk wet- en regelingeving en ontwikkelingen die voor alle 3 de 
gemeenten van invloed zijn. Daarnaast kent iedere gemeente zijn eigen autonome bevoegdheden en 
ontwikkelingen. Een beschrijving hiervan treft u tevens in dit hoofdstuk aan.  
 
Landelijke regelgeving en ontwikkelingen 
 
2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De 
Wabo heeft het mogelijk gemaakt om één (omgevings)vergunning aan te vragen voor een 25-tal 
vergunningen en toestemmingen op het gebied van natuur, milieu, bouwen en ruimte. Hiermee zijn de 
voormalige milieuvergunning, de bouwvergunning, de gebruiksvergunning en een vrijstelling van een 
bestemmingsplan geïntegreerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen 
verruimd. Hierdoor wordt er aan de voorkant minder preventief getoetst en verschuiven de 
werkzaamheden zich van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. 
 
2.2 Drank- en Horecawet 
Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) van kracht. De wetswijziging heeft als 
doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, alcoholgerelateerde verstoring van de 
openbare orde tegen te gaan en administratieve lasten te verminderen. De burgemeester wordt belast 
met de uitvoering van deze wet en is verantwoordelijk voor de handhaving ervan. Als gevolg van de 
nieuwe wetgeving hebben gemeenten zowel nieuwe verplichtingen als bevoegdheden gekregen. 
Deze zullen apart in een handhavings- en preventiearrangement worden verwoord. Voor de gemeente 
Olst-Wijhe zijn reeds keuzes gemaakt en is een apart productblad opgenomen. Voor de gemeente  
Deventer zal het productblad aan dit HUP 2014 worden toegevoegd nadat het handhavings- en 
preventiearrangement is vastgesteld.  
 
2.3 Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)  
De BAG, welke op 1 juli 2009 in werking is getreden, is een registratie waarin gemeentelijke 
basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert 
de BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers. De BAG 
is een belangrijk onderdeel van een stelsel basisregistraties waarbij de gemeente de plicht heeft deze 
op orde te houden. Veel van de wijzigingen worden aangedragen door de toezichthouders. 
 
2.4 Besluit algemene regels voor inrichtingen Wet milieubeheer  
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen Wet milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Door toepassing van algemene regels hebben alleen 
specifieke bedrijven nog een vergunning nodig. Hierdoor wordt er veel meer op basis van eenduidige 
regelgeving gehandhaafd en ligt de nadruk veel meer op toezicht. 
 
2.5 Besluit Bodemkwaliteit  
Het Bouwstoffenbesluit is in 2008 volledig vervangen door het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). In het Bbk 
zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd. Voor 
handhaving betekent dit dat:  


- grondverzet gemeld en getoetst moet worden;  
- bij het toepassen van grond en bouwstoffen gecontroleerd moet worden of milieuhygiënische 


verklaringen aanwezig zijn en de toepassing overeenkomstig de melding is;  
- bij het uitvoeren van bodemsaneringen, tanksaneringen en uitvoeren van bodemonderzoeken 


de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren erkend moeten zijn en hierop door handhaving 
wordt toegezien.  


 
2.6 Bouwbesluit/Bouwverordening  
Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, (brandveilig) gebruiken en slopen van gebouwen 
en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de 
plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het 
Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de Bouwverordening. Het bevat een aantal 
procedurele voorschriften over slopen van bouwwerken (inclusief asbestverwijdering) en een aantal 
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(nieuwe) voorschriften die bij het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden in acht genomen 
moeten worden. Deze voorschriften waren voor 1 april 2012 opgenomen in de gemeentelijke 
bouwverordening en de milieuregelgeving. 
 
2.7 Wet dwangsom niet tijdig beslissen  
Met ingang van 1 oktober 2009 is de algemene wet bestuursrecht gewijzigd. Deze wijzigingen hebben 
als doel trage besluitvorming door overheden tegen te gaan. Dit komt onder meer voor bij een 
beslissing op een verzoek tot handhaving. Wanneer de wettelijke of redelijke beslistermijn verstrijkt 
zonder dat de betreffende overheid beslist heeft over die aanvraag, kan de aanvrager verzoeken om 
een dwangsom waarmee hij/zij de overheid in gebreke stelt. 
 
2.8 Kwaliteitscriteria 2.1  
De landelijke overheid heeft kwaliteitscriteria geformuleerd om de uitvoering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en 
de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria, „kwaliteitscriteria 2.1‟ genaamd, gaan over proces, 
inhoud en kritieke massa. Het streven is om de set kwaliteitscriteria per 1 januari 2015 in te laten 
gaan. 
 
2.9 Regionalisering brandweer  
De brandweerkorpsen binnen de Veiligheidsregio IJsselland gaan vanaf 1 januari 2014 samen verder 
als 1 regionaal korps. De werkafspraken met de Veiligheidsregio voor wat betreft de uitvoering van 
taken op het gebeid van brandveiligheid liggen vast in een SLA (service level agreement). Door 
diverse landelijke ontwikkelingen vindt er bij de Veiligheidsregio een heroriëntatie plaats op taken. Dat 
leidt ertoe dat de adviesrol van de brandweer met ingang van 1 januari 2014 wordt teruggebracht tot 
bouwplannen met de grootste risico’s op het gebied van brandveiligheid. De basistaken toetsing 
brandveiligheid worden teruggelegd bij de gemeenten.  
 
2.10 Inzet politie  
De politie richt zich in toenemende mate op de aanpak van de middelzware en zware criminaliteit en 
doet een steeds groter beroep op de gemeente voor het leefomgevingstoezicht. In Deventer zijn 
afspraken gemaakt en vastgelegd in handhavingsarrangementen voor controle op o.a. 
seksinrichtingen, coffeeshops en toezicht op uitgaansavonden in de horeca met als doel 
uitgaansgeweld te voorkomen.   
 
2.11 Doorontwikkeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland 
De netwerk RUD in Overijssel is georganiseerd op het niveau van de Veiligheidsregio’s Twente en 
IJsselland. In een bestuursovereenkomst hebben gemeenten en provincie in Overijssel afspraken 
gemaakt over de samenwerking binnen de netwerk RUD. Doelstelling van de RUD is om de kwaliteit 
van de uitvoering verder te professionaliseren en borgen.  
 
Vooralsnog worden alleen de VTH-taken, capaciteit en werkvoorraad op het gebied van 
milieuhandhaving regionaal op elkaar afgestemd. De intentie is om medio 2014 de taken Wabo-breed 
in RUD-verband uit te gaan voeren.  
 
Lokale ontwikkelingen 
Ook op gemeentelijk niveau zijn er ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de wijze van 
handhaven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen per gemeente.  
 
2.12 Gemeente Deventer  
 
Algemeen 
Binnen de gemeentelijke organisatie is Team toezicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
handhavingstaken zoals die in dit programma zijn beschreven ten aanzien van milieu, bouwen, 
ruimtelijke ordening en openbare ruimte. De juristen van Team Ondernemen en Vergunningen zijn 
verantwoordelijk voor de (juridische) handhaving en Team Toezicht voor de technische handhaving.  
 
Wabobeleidsplan  
Onlangs is voor de gemeente Deventer het kaderstellende deel van het Wabobeleidsplan vastgesteld. 
De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (verder Wabo) eind 2010 was 
aanleiding de werkprocessen en daarmee de dienstverlening voor vergunningverlening, toezicht en 
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handhaving aan te passen.  De ontwikkelingen op het vakgebied gaan stevig door. Door het stellen 
van landelijke kwaliteitseisen wordt een deel van de taken in RUD-verband uitgevoerd en ontstaan er 
mogelijkheden voor private kwaliteitsborging van bouwtoezicht.  
In het vastgestelde deel van  Wabobeleidsplan is het kader geschetst waarbinnen de wijze van 
taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving wordt 
vormgeven.  Bij het Wabobeleidsplan behoort tevens een uitvoeringsdeel  dat op een later moment zal 
worden vastgesteld. Beide delen tezamen zullen in de toekomst gelden als basis voor (het Wabo-
gerelateerde deel van) het Handhavingsuitvoeringsprogramma.  
 
Privatisering bouwtoezicht 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een plan ontwikkeld om in 2015 de 
verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan 
marktpartijen. Deze plannen strekken ertoe om het (technisch) toetsen aan het Bouwbesluit en het 
toezicht houden op de uitvoering hierop door private partijen kan worden uitgevoerd.  In het 
Wabobeleidsplan is omschreven hoe wij als gemeentelijke overheid geëquipeerd willen zijn om onze 
rol in een netwerkomgeving met maatschappelijke organisaties en mede overheden vorm te geven. 
Dit willen wij doen door te investeren in de informatievoorziening aan de klant aan de voorkant van het 
proces. De toetsing op bepaalde onderdelen van het bouwtoezicht willen wij overlaten aan 
marktpartijen en alleen daar waar nodig is vervullen wij onze handhavende rol. Afgesproken is om in 
RUD-verband te onderzoeken in hoeverre de RUD bij deze in Deventer ingezette ontwikkelrichting kan 
aanhaken. 
 
Bij de totstandkoming van het Wabobeleidsplan is tevens een brede discussie gevoerd hoe 
bovenstaande ontwikkeling kan worden opgepakt om te komen tot een andere manier van 
vergunningverlening en het houden van toezicht. Hierbij wordt tevens meegenomen het besluit bij de 
begroting 2014 om te komen tot een realisatieopgave van 1 miljoen.  
 
Afschaffen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) per 1 januari 2014 
In de package deal uit 2009 is tussen Rijk, IPO en VNG onder andere afgesproken dat de Wabo-
bevoegdheid voor bedrijven naar de gemeenten wordt gedecentraliseerd met uitzondering van de 
IPPC- en de BRZO-bedrijven. Hierbij moet u denken aan grotere bedrijven zoals afvalverwerking en 
autosloperijen. Tevens is in de package deal voorzien in een overgangsregeling: zolang er geen 
robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur van RUD’s/Omgevingsdiensten is, behoudt het college 
van Gedeputeerde Staten onder andere een deelbevoegdheid voor het milieudeel van de 
omgevingsvergunning voor deze bedrijven. Deze deelbevoegdheid wordt uitgevoerd door het afgeven 
van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Ook het toezicht voor deze bedrijven blijft 
gedurende de overgangsperiode bij de provincie. 
 
Per 1 januari 2014 is het proces van de vorming van landsdekkende RUD’s/Omgevingsdiensten 
afgerond en is de voorwaarde vervuld voor het afschaffen van de vvgb. Het gevolg hiervan is dat wij 
per 1 januari 2014 volledig bevoegd gezag worden voor alle voormalige provinciale inrichtingen, met 
uitzondering van IPPC- en BRZO-inrichtingen. 
Dit betekent dat 10 á 15 inrichtingen toegevoegd worden aan onze werkvoorraad. Voor zover nu kan 
worden nagegaan vallen deze inrichtingen in klasse II en moeten deze jaarlijks worden gecontroleerd.  
 
Voorstad oost 
In Voorstad oost wordt door middel van woningverbetering met laagrentende leningen geprobeerd de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De woningverbetering kent verschillende categorieën met elk 
een geheel eigen aanpak. Voor het project is het van belang dat er één aanspreekpunt is met 
bouwkundige kennis die kan bepalen in welke categorie de betreffende woningverbetering valt, de 
zogenaamde ‘schakelpersoon’.  
Bewoners kunnen via een centraal digitaal punt (website/e-mailadres) of telefonisch vragen over een 
mogelijke klus stellen. De 'schakelpersoon' denkt met bewoners mee of het nu alleen om cosmetisch 
en achterstallig onderhoud gaat of om complete renovatie.  
Een toezichthouder bouwen en wonen pakt de rol van schakelpersoon op. 
 
Exploitatieplannen 
Het exploitatieplan is een nieuw fenomeen voor team toezicht. 
Een exploitatieplan kan eisen en regels bevatten. Hierin kunnen onderdelen staan die zogenaamde 
rechtstreekse werking hebben. Deze eisen en regels zien bijvoorbeeld op het uitvoeren van bepaalde 
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werken en werkzaamheden. Ingeval de betrokken activiteiten plaatsvinden in strijd met de betreffende 
eisen/regels, dan kan door middel van bestuursdwang of een dwangsombesluit daartegen 
handhavend worden opgetreden op basis van de Wro en de Awb. Overtredingen van bepaalde 
voorschriften leveren ook een strafbaar feit op in de zin van de Wet economische delicten (Wed), 
zodat ook een strafrechtelijke handhaving mogelijk is.  
De gemeente Deventer heeft een aantal exploitatieplannen vastgesteld. Het betreft de volgende 
plannen: 


- Exploitatieplan Bedrijvenpark A1 + 1e herziening 
- Exploitatieplan De Vijfde hoek (voorheen Spijkvoorderenk) + 1e, 2e en 3e herziening 
- Exploitatieplan Steenbrugge  
- Exploitatieplan Windturbines 


 
Met name de eerste twee exploitatieplannen zijn van belang en actueel in het kader van toezicht en 
handhaving. Het is nu nog niet duidelijk wat de rol van toezicht in dit traject wordt. In 2014 moet dit 
duidelijk worden. 
 
Brandweer  
Per 1 januari 2014 worden de gemeentelijk brandweertaken onder gebracht bij de Veiligheidsregio 
IJsselland. Een beperkt aantal taken blijft achter bij de gemeente. De omvang en de gevolgen voor de 
capaciteit zijn op dit moment nog niet duidelijk. De productbladen met betrekking tot brandveiligheid 
zullen zo spoedig mogelijk nadat bekend is welke consequenties dit met zich meebrengt voor de 
gemeente worden aangevuld.  
 
Beperkingen uitvoering toezicht 
Net als andere gemeenten kampt ook de gemeente Deventer met de toename van wettelijke taken 
vanuit het rijk en de provincie. Daarnaast zijn de gevolgen van deregulering duidelijk merkbaar. 
Doordat er minder financiële middelen beschikbaar worden gesteld en aan de andere kant minder 
inkomsten  (door b.v. leges) worden gegenereerd zullen de prioriteiten nog scherper moeten worden 
gesteld. Het stellen van scherpe prioriteiten betekenen niets meer en niets minder dan dat een aantal 
toezichtstaken niet worden uitgevoerd. Een aantal factoren van belang is: 


- De weerslag van de bezuinigingen bij Team Toezicht; 
- De toenemende druk van de samenleving (waaronder verzoeken tot handhaving); 
- Gemeentelijke beleidsvisies die niet vertaald zijn in toezichtcapaciteit.  


In de Deventer productbladen staat beschreven welke taken wij in ieder geval stelselmatig uitvoeren. 
Ook is aangegeven in de productbladen wat wij niet stelselmatig doen. Voor de overige wettelijke 
bepalingen, die niet in de productbladen zijn opgenomen, geldt dat wij slechts optreden in het geval 
van calamiteiten/ excessen of op grond van verzoeken tot handhaving.  
 
2.13 Gemeente Raalte 
  
Algemeen 
De huidige gemeente Raalte bestaat sinds 1 januari 2001. Bij een gemeentelijke herindeling werden 
de voormalige gemeenten Raalte en Heino samengevoegd en ontstond één gemeente met ongeveer 
37.000 inwoners en een grondgebied van zo’n 17.000 hectare. De gemeente Raalte bestaat uit 9 
dorpen, gelegen temidden van agrarisch platteland, landgoederen en natuurgebied. De gemeente 
Raalte onderscheid zich van de gemeente Deventer doordat zij een overwegende agrarische 
gemeente is. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van een groot aantal wetten en 
regels op het terrein van de fysieke leefomgeving (omgevingsrecht). Toezicht- en handavingstaken 
worden voor het merendeel uitgevoerd door het team Vergunningen en Handhaving en zijn 
beschreven in de productbladen. Bij de toezicht- en handhavingstaken gaat het voornamelijk om 
Wabo-gerelateerde taken. 


 
 


Implementatie gewijzigde Drank- en Horecawet 
Raalte heeft de nieuwe drank- en horecaverordening in de raadvergadering van 20 juni 2013 
vastgesteld. 
 
Op regionaal niveau is door een aantal gemeenten afspraken gemaakt over samenwerking inzake de 
uitvoering van toezicht.  
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Afgesproken is dat de controles zich beperken tot alcoholmatiging onder de jeugd. Concreet betekent 
dit dat de controles zich beperken tot leeftijdsgrenscontroles. 
Controles op inrichtingseisen, aanwezigheid en gedrag van een leidinggevende en algemene 
vergunningvoorschriften worden niet uitgevoerd. 
 
Uitgangspunten voor het toezicht zijn conform de landelijke richtlijn van het Expertisecentrum 
handhaving horeca als het gaat om toezichtfrequentie en urenbesteding. Samenwerking vindt  
vrijwillige plaats op basis van RUD-condities. Dit betekent dat een gezamenlijk uurtarief is afgesproken 
en dat het kwaliteitsniveau van de controles beschreven is in een Producten- en Dienstencatalogus. 
Het aantal geplande controles in 2014 en het daarvoor benodigde budget is weergegeven in het 
betreffende productblad.  
 
Borging overige handhavingstaken 
Handhavingstaken met betrekking tot sociale wet- en regelgeving (opsporing van fraude) worden 
uitgevoerd binnen Team Voorzieningen en zijn niet in het HUP beschreven. Dit geldt ook voor het 
handhaven op kinderopvang (Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Op grond van 
de Wet kinderopvang is de GGD IJsselland aangewezen als toezichthouder en is de gemeente Raalte 
verantwoordelijk voor de handhaving (Team Samenleving). Hiervoor zijn voor 2014 uren geraamd. 
 
Beperkingen uitvoering toezicht  
Bovengenoemde Wabo-gerelateerde wet- en regelgeving is divers en complex. Op basis van 
risicoanalyses zijn prioriteiten gesteld waardoor verantwoorde keuzes zijn gemaakt in 
handhavingstaken die worden uitgevoerd. Maar ook is duidelijk welke handhavingstaken niet worden 
opgepakt in 2014, als gevolg van die keuzes. 
 
Om een volledig beeld te geven worden hieronder handhavingstaken beschreven die niet worden 
uitgevoerd in 2014: 
-   Er worden geen controles uitgevoerd in bestaande bouw;  
-   Tussentijdse bouwcontroles worden niet in alle gevallen uitgevoerd; per project wordt bekeken 


of tussentijdse controles noodzakelijk zijn;  
-   Bouwkundige controles bij evenementen worden niet planmatig gecontroleerd. Wel zijn er 


afspraken gemaakt om bij grote evenementen (Ribs & Bleus, Pompdagen en Stoppelhaene) 
de constructieve veiligheid van podia, tribunes en geluidstorens te controleren.  
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3. Werkwijze en uitvoering 
 
In onderstaand hoofdstuk vindt u een beschrijving van de wettelijke grondslag, de uitgangspunten en 
werkwijze bij de uitvoering van het toezicht op regelgeving en de handhaving hierop bij overtredingen.  
 
3.1 Achtergrond en wettelijk kader Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt in artikel 5.3 dat bij Algemene 
Maatregel van bestuur (AMvB) regels worden gesteld in het belang van een doelmatige handhaving. 
Deze AMvB is het Besluit Omgevingsrecht (BOR). Op grond van artikel 7.3 van het Bor werken 
burgemeester en wethouders het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin 
wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten in het komende jaar worden uitgevoerd en 
welke niet.  
 
Het programma voor de uitvoering van de handhaving vormt het hart van de cyclus. Dit programma         
komt voort vanuit de prioriteiten en doelen en daarbij gehanteerde strategie. Het programma wordt 
jaarlijks vastgesteld door het college. Wat volgt uit het programma is de monitoring en de evaluatie. 
De verbetermaatregelen die voortkomen vanuit de evaluatie worden gebruikt als aanscherping en 
verbetering van de prioriteiten. Dit maakt de cyclus van handhaving. 


 
Figuur 1 Dubbele Regelkring (‘big eight’) met artikelen uit het Bor 
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3.2 Reikwijdte 
We moeten er ons om te beginnen van bewust zijn dat handhaven geen doel op zich is, maar een 
middel om naleving van wetten en regels te bewerkstelligen. De gemeente draagt namelijk de 
verantwoordelijkheid voor vele wettelijke taken. Dit uitvoeringsprogramma beperkt zich tot dat deel van 
het taakveld dat op de fysieke leefomgeving betrekking heeft.  De belangrijkste wettelijke kaders 
hiervoor zijn de Wabo, de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet Milieubeheer, de 
Drank- en horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de hieraan gekoppelde 
uitvoeringsbesluiten en regelingen. In dit uitvoeringsprogramma zijn hier ook de taken met betrekking 
tot de Wet Kinderopvang aan toegevoegd.  
 
3.3 Uitgangspunten 
Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de leefomgeving in onze gemeente. Hiermee wordt 
eenduidig en op transparante wijze uitvoering gegevens aan wettelijke regels en vastgesteld beleid. 
Naast de beginselplicht tot handhaving moet ook handhaving evenredig worden uitgevoerd met een 
goede verhouding tussen doel en middel. Om de diverse vastgestelde (beleids)regels en (landelijke 
en gemeentelijke) bepalingen te handhaven heeft de gemeente de beschikking over verschillende 
handhavinginstrumenten. Handhaving moet gemotiveerd worden op basis van proportionaliteit en 
effectiviteit. Voor het uitvoeren van de handhavingstaken kunnen de volgende uitgangspunten worden 
gehanteerd die rechtstreeks voortvloeien uit bestaand beleid:  


- handhaving wordt zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd;  
- voorkomen is beter dan genezen; 
- integraal: bevorderen van samenwerking, afstemming en eenduidigheid;  
- handhaving dient (waar mogelijk) klantgericht te worden uitgevoerd;  


 
3.4 Prioritering vanuit risicoanalyse 
Het is onmogelijk op het respecteren van alle voorschriften toe te zien en om tegen alle 
normschendingen handhavend op te treden. Het is ondoenlijk en ongewenst. Toezicht en 
handhaving zijn geen zelfstandig doel. Er moet wat mee worden bereikt: op de eerste 
plaats behoud en op de tweede plaats herstel van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. 
Bovendien zijn de beschikbare middelen, vooral uitgedrukt in geld en menskracht, niet onbeperkt. Ook 
overheidsmiddelen moeten efficiënt en effectief worden ingezet. Daarom zullen er keuzes moeten 
worden gemaakt hoe wij onze beschikbare capaciteit in gaan zetten. Om tot deze keuzes te komen 
zijn er in de drie gemeenten risicoanalyses de risicoanalyse is in RUD-verband gemaakt om zo de 
prioriteiten te kunnen bepalen.  
 
Voor de gemeente Raalte is terug gegrepen op de risico-analyse uit het Beheersplan Integrale 
Handhaving (september 2006) en uit het Beleidsplan Handhaving Bouw en Ruimtelijke Ordening 
(maart 2008). In de gemeente Deventer is in 2009 een risicoanalyse uitgevoerd. Deze risico-analyses 
zijn nog voldoende actueel om prioriteiten te kunnen stellen en handhavingstaken voor 2014 te 
kunnen beschrijven.  Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2014 en de productbladen 
voor de gemeente Olst-Wijhe is gebruik gemaakt van het Bouwbeleidsplan, het uitvoeringprogramma 
2013 en de gegevens uit Big Ben.  
 
Op regionaal niveau is een nieuwe risicoanalyse voor milieutaken uitgevoerd in het kader van de 
ontwikkeling van de RUD.  Die heeft als basis gediend voor de prioritering en planning voor 
milieutoezicht. 
 
Alle taken zoals deze structureel en planmatig worden uitgevoerd zijn in de productbladen 
opgenomen. Hiermee blijft echter nog een groot scala aan wettelijke taken en bepalingen over 
waarvoor dit niet stelselmatig gebeurd. Dit houdt niet in dat wij tegen excessieve overtredingen niet 
optreden. Altijd zal een belangenafweging plaats vinden tussen de overtredingen/ ergernissen in 
relatie tot de beschikbare capaciteit.  
 
Gemeentelijk initiatief 
Vanuit de resultaten van de risicoanalyse nemen we als gemeente nadrukkelijk zelf initiatief op die 
thema’s die vallen in de geprioriteerde categorieën met hoogste prioriteit en in mindere mate op de 
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thema’s in de overige categorieën. Voor wat betreft de lagere prioriteiten wordt voornamelijk alleen 
gereageerd op klachten of op verzoeken om handhaving.  
 
Verzoeken om handhaving en klachten 
Naast handhaving op gemeentelijk initiatief, ontvangt de gemeente verzoeken om handhaving en 
klachten. Het bestuursorgaan is verplicht binnen de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde 
termijn, op het verzoek om handhaving een besluit te nemen. Jurisprudentie laat zien dat dergelijke 
handhavingsverzoeken slechts voor een beperkte termijn en onder bepaalde voorwaarden mogen 
worden geweigerd. Dit staat los van het HUP en houdt in dat burgers ook op niet geprioriteerde 
thema’s een verzoek om op te treden in kunnen dienen. De behandeling van een verzoek om 
handhaving vergt meer tijd dan een ambtshalve geïnitieerde handhavingsprocedure, omdat hier altijd 
meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn (verzoeker en de vermoedelijke “overtreder”) 
De laatste tijd zien wij een toename van het aantal ingediende handhavingverzoeken.  
Het grootste deel van de verzoeken om handhaving worden ingediend over relatief onschuldige 
illegale bouwwerken, waarvoor op basis van de risico-analyses geen capaciteit is opgenomen in het 
HUP. Ook worden steeds vaker verzoeken om handhaving ingediend vanuit burenruzie en/of 
geluidsklachten. Met name deze laatste groep verzoeken om handhaving vergt veel behandelingstijd. 
Ook zien we de tendens dat door het indienen van een verzoek om handhaving  tussen burgers 
burenruzies ontstaan (tot aan strafbare  bedreiging toe), met veelal onderlinge treiterijen. Dit kan 
leiden tot een sneeuwbal effect, omdat de buren dan een ‘tegen’ verzoek indienen. Indien mogelijk 
proberen we dan, naast de inzet van buurtbemiddeling, ook zo spoedig mogelijk na ontvangst van het 
verzoek om handhaving telefonisch in contact te treden met de verzoeker om goed de procedure uit te 
leggen, zodat de burger zich er bewust van is dat verzoeken om handhaving niet anoniem behandeld 
kunnen worden. Hierbij wijzen we er dan ook op dat de ervaring leert dat door dergelijke situaties 
(ruzie) kunnen ontstaan. Vervolgens wordt in goed onderling overleg gezocht naar een snelle en 
acceptabele oplossing van het probleem. Als dit niet mogelijk blijkt wordt bij een herhaalde 
constatering een definitieve afweging gemaakt. De uren voor afhandeling van verzoeken om 
handhaving komen ten laste van de uren beschikbaar voor uitvoer van het HUP.  
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4.   Productbladen RUD 
 
In onderstaand productblad is het capaciteitssaldo per DOWR-gemeente aangegeven. Hierdoor is 
duidelijk bij welke gemeente voldoende capaciteit aanwezig is en waar ondercapaciteit is. 
De RUD-directeur is verantwoordelijk voor de regionale afstemming.  
 


REGIONALE UITVOERINGSDIENST IJSSELLAND 
Toelichting taak 
 


Binnen het kader van de regionale uitvoeringsdienst uitvoeren van toezicht op 
bedrijven (inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer). 
Leidend instrument is de Planningstool waarin capaciteit en werkvoorraad zijn 
opgenomen. 
Over- en ondercapaciteit wordt in eerste instantie opgelost door onderlinge 
uitwisseling van menskracht.   
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Leidende instrumenten zijn de Risicoanalyse, de producten- en 
Dienstencatalogus, het Basistakenpakket (Plus) en de uitwerking in de 
planningstool waarin capaciteit en werkvoorraad op elkaar zijn afgestemd.  
 


Prioritering Conform uitgevoerde risicoanalyse (door RUD IJsselland en RUD Twente) 
 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Het aantal geplande controles in de Planningtool uitvoeren (kwalitatief en 
kwantitatief). De consequenties worden per gemeente inzichtelijk gemaakt.  
Toezicht uitvoeren conform Producten- en dienstencatalogus, conform 
kwaliteitscriteria versie 2.1 (kwalitatief) 
 


Capaciteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Deventer  
 
 


Klasse Type inrichting Werkvoorraad Inzet 
door 
gemeente 
Deventer 


Inzet door 
RUD/DOWR


Klasse III BRZO 200 0 200 
Klasse III Industrieel 


(IPPC en afval) 
288 0 288 


Klasse III Agrarisch IPPC 238 920 -682 
Klasse III Procesindustrie* 681 2760 -2079 
Klasse II muv agrarisch 


OBM 
444 920 -476 


Klasse II Agrarisch OBM 702 450 252 
Klasse I Type B 1614 1526 68 
Klasse I Type A 78 78 0 
 Saneringen en 


Bouwstoffen 
700 0 700 


 Sloop en asbest 410** 410** 0 
Specialistisch Juridisch 


handhaving 
929 929*** 0 


 Ketentoezicht    
 
TOTAAL  
 


  
6284*** 


 
7993**** 


 
1456 


 
 *Ten gevolge van afschaffen vvgb komt hier naar verwachting nog ca. 
350 uur bij 
** Dit wordt in Deventer door toezichthouders bouwen en wonen 
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opgepakt. 
*** Dit wordt opgepakt door het team ondernemen en vergunningen 
**** Dit is exclusief uren voor meldingen/klachten en calamiteiten. 
 
 = uren inleen vanuit het RUD/DOWR aan Deventer. 
 
 = uren inleen vanuit Deventer aan het RUD/DOWR. 


 
 
 
Olst-Wijhe  
 
 


 Werk 
voorraad 


Inzet door 
gemeente 
Olst-Wijhe¹ 


Inzet door 
RUD/DOWR* 


Klasse III industrieel (IPPC 
en afval) 


0 0 0 


Klasse III agrarisch IPPC 119 119 -761 
Klasse III procesindustrie 330 0 330 
Klasse II MUV agrarisch 50 50 0 
Klasse II agrarisch OBM 948 948 -800 
Klasse I type B 578 195 383 
Klasse I type A 15 0 15 
Sloop en Asbest 
(meldingen) 


180 160 0 


Sloop en asbest 80 80 0 
Bodemonderzoek en 
sanering 


72 0 72 


Ketenproject handhaving** 200 200 0 
    
Urenplanning op basis 
werkvoorraad 


2572 2155 -761 


¹ = inclusief bestaande vacatureruimte. 
 


= uren inleen vanuit het RUD/DOWR aan Olst-Wijhe. 
 
= uren inleen vanuit Olst-Wijhe aan het RUD/DOWR. 


 
*  = afstemming lokale taken DOWR. In overleg met het ICS         


wordt de uitvoering van de lokale taken afgestemd met          
Deventer en Raalte. 


** = Reservering ketenprojecten RUD-handhaving. Inzet             
afhankelijk van het project. 
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Raalte  
 


 Werk 
voorraad 


Inzet door 
gemeente 


Raalte¹ 


Inzet door 
RUD/DOWR* 


Klasse III industrieel (IPPC 
en afval) 


158 0 158 


Klasse III agrarisch IPPC 292 0 292 
Klasse III procesindustrie 267 267 -760 
Klasse II MUV agrarisch 200 200 0 
Klasse II agrarisch OBM 1183 383 800 
Klasse I type B 854 854 0 
Klasse I type A 10 10 0 
Sloop en Asbest 
(meldingen) 


331 331 0 


Sloop en asbest 500 500 0 
Bodemonderzoek en 
sanering 


504 504 0 


Ketenproject handhaving 300 300 0 
APV geluid 50 50 0 
    
Urenplanning op basis 
werkvoorraad 


4649 3399 490 


¹ = inclusief bestaande vacatureruimte. 
 


= uren inleen vanuit het RUD/DOWR aan Raalte. 
 
= uren inleen vanuit Raalte aan het RUD/DOWR. 


 
*  = afstemming lokale taken DOWR. In overleg met het ICS         


wordt de uitvoering van de lokale taken afgestemd met          
Deventer en Olst-Wijhe. 


** = Reservering ketenprojecten RUD-handhaving. Inzet             
afhankelijk van het project. 


Autonoom 
naleefgedrag 


Via toezichtsrapportages en interviews is een beeld ontstaan van het 
naleefgedrag. Daaruit mag worden geconcludeerd dat wekelijks ernstige 
gebreken worden geconstateerd.  
 


Toezichtsinstrument Conform Producten- en dienstencatalogus, werkinstructie toezicht milieu 
Monitoring/voortgang Gemeentelijke gegevensregistratiesysteem 


Gegevensregistratie ICS (RUD) 
Randvoorwaarden 
 


Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen en AMvB-meldingen 
door het tegenlezen door een toezichthouder 
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5.  Productbladen DOWR 
 


Bestemmingsplan Buitengebied 
Toelichting taak  Locaties in het buitengebied in overeenstemming brengen met 


vigerende bestemming. Om de locaties te inventariseren is gebruik 
gemaakt van de volgende criteria: 
1. Het bebouwen en het gebruik van gronden en gebouwen in strijd 
met de bestemming; 
2. Het handelen in strijd met de bouw- en gebruiksvoorschriften 
uit het bestemmingsplan; 
3. Het handelen in strijd met milieuwet- en regelgeving;  
 
Het project richt zich op de hoofdgroep ‘agrarisch’ (hoofdstuk 2 
bestemmingsplan); locaties zijn opgenomen in spreadsheet 


Maatschappelijk effect DOWR-gemeenten zijn gemeenten met een hoge ruimtelijke 
kwaliteit.  


Doelstelling Illegale situaties in overeenstemming brengen met vigerend wettelijk 
kader door: 


- De situatie te legaliseren middels vergunningverlening 
(indien mogelijk); of 


- Het inzetten van een handhavingstraject  
Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Uitvoering conform Producten- en Dienstencatalogus en 
kwaliteitscriteria versie 2.1 
Handhaving conform vigerend gemeentelijk handhavingsbeleid 


Omvang  +/- 50 locaties 
(betreft een dynamische lijst) 
 


Capaciteit Uitgaande van RUD-condities, het aantal te bezoeken locaties en de 
onderlinge samenwerking en afstemming wordt geraamd dat voor 
het project 1000 uur bouw/ro-toezicht nodig is. Dit wordt als volgt 
verdeeld onder de drie gemeenten: 
Olst-Wijhe 300 
Raalte       300 
Deventer   400 
Er worden geen uren geraamd voor milieutoezicht, aangezien vrijwel 
alle uren voor milieutoezicht benodigd zijn voor RUD-taken. 
Milieutoezicht kan wel ingezet worden indien een milieucontrole 
gecombineerd kan worden met een controle voortvloeiend uit dit 
project. 


Toezichtinstrument 
 


Controles worden uitgevoerd conform bestaande protocollen en 
checklisten 


Effectindicatoren - Aantal locaties zijn in overeenstemming met 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning 


- Afname aantal illegale locaties  
Monitoring 
 


- Registratie in Excelsheet 
- Verleende vergunningen 
- Handhavingbeschikkingen 
- Jaarlijkse evaluatie. 


Overig - Aankondiging controles bij burger/ondernemers 
- Afstemming met portefeuillehouders 
- Periodieke terugkoppeling operationeel management 


(DOWR-overleg)  
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Energiebesparing bedrijven 
Omschrijving  Het realiseren van energiebesparing valt onder de verruimde 


reikwijdte van de Wet milieubeheer en is daarmee een wettelijke 
taak. Aspecten van duurzaamheid en energiebesparing worden 
standaard meegenomen tijdens controles. Aandacht hiervoor is zeer 
belangrijk omdat het bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van de 
gemeenten  


Relatie gemeentelijk 
milieubeleid 


Duurzaamheidsprogramma van de gemeenten  
 


Maatschappelijk effect De DOWR-gemeenten hebben een duurzame woon-, werk- en 
verblijfsomgeving 
 
In economisch moeilijke tijden blijft duurzaamheid een belangrijk 
thema. Vanuit de samenleving neemt de druk toe om duurzame 
maatregelen te nemen en te implementeren in de overheid, het 
bedrijfsleven, gebouwen etc. 
 


Doelstellingen - Mogelijkheden tot energiebesparing benutten 
- Bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen in het 


duurzaamheidsprogramma van de gemeenten 
Minimale doelstelling 
 


De toezichthouders van de drie gemeenten nemen aspecten van 
energie- en besparingsmogelijkheden mee tijdens hun reguliere 
milieucontroles.  
Naast de samenwerking in DOWR verband loopt momenteel een 
vergelijkbaar project bij de RUD-IJsselland. Daar waar mogelijk vindt 
onderlinge afstemming en kennis uitwisseling plaats. 


Doelgroep Met name bedrijven en instellingen met een groot 
besparingspotentieel zoals kantoorgebouwen, scholen, 
zorginstellingen.  
 


Capaciteit Controles in het kader van dit project worden gecombineerd met 
controles voor de RUD en de eigen reguliere controles. Op deze 
manier hoeft geen extra capaciteit te worden vrijgemaakt voor 
uitvoering van dit project.  
Deventer stelt 200 uur beschikbaar voor dit project/ kennispunt 
Energie en Duurzaamheid 


Toezichtinstrument 
 


Uitvoering van de Wet milieubeheer (verruimde reikwijdte) 
 


Effectindicatoren - Toename aantal onderzochte bedrijven 
- Toename aantal bedrijven dat energiebesparende 


maatregelen neemt  
Monitoring -  Milieuregistratiesysteem gemeente en voor zover niet beschikbaar 


   in een eigen registratiesysteem. 
- Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. 


Randvoorwaarden Belangrijk is dat de drie gemeenten op eenduidige wijze dit project 
kenbaar maken. 
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6. Productbladen gemeente Deventer 
 
 


Taakveld Bouwen Woonfunctie 
Toelichting Taak 
 


Toezicht op verleende omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, en 
geldend voor zowel woningen, appartementengebouwen en nieuw op te 
richten woonwagens. 
Bij woningen wordt alleen toezicht gehouden op het oprichten van de 
woningen. Speerpunten zijn aspecten veiligheid, gezondheid en 
energiezuinigheid. 
Bij appartementen wordt zowel toezicht gehouden op het oprichten, als 
ook verbouw en/of uitbreiding in ruime zin.  


Prioritering 
 


ROOD (appartementen) 
ORANJE (woningen) 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 


gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles bij 
appartementengebouwen worden samen met de brandweer uitgevoerd.


Capaciteit 2300 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen. 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 


Toezicht, Brandweer 
Randvoorwaarden 
 


Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 
tegenlezen door een toezichthouder 


Risico/Wat doen wij 
niet?  


- Bij verbouw en/of uitbreiding van een woning of woonwagen wordt 
geen toezicht gehouden. Op de bouw van aan- en bijgebouwen bij 
woningen wordt geen toezicht gehouden. 
- Omdat de omgevingsvergunning bouwen – overeenkomstig het 
Wabobeleidsplan – niet op alle punten van het bouwbesluit wordt 
gecontroleerd, zal mogelijk  het aantal bouwwerken dat niet voldoet aan 
alle regels toenemen. 
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Taakveld bouwen Bijeenkomstfunctie 
Toelichting taak 
 


Toezicht op omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, die verleend 
zijn voor gebouwen met een bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor 
het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, 
gezondheidszorg, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van 
consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van 
sport. 
Toezicht vindt plaats op zowel het oprichten van het gebouw als 
verbouwen/uitbreiden voor wat betreft ruimtes waar zich veel mensen 
bevinden.  


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Handhavingsnota 2003 
Rapport risico-analyse 2009 
Welstandsnota 2011 


Prioritering ROOD  
Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen 
 


Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 
gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles worden samen met de 
brandweer uitgevoerd. 


Capaciteit 500 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen. 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 


Toezicht, Brandweer 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 
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Taakveld bouwen Industriefunctie 
Toelichting taak 
 


Toezicht op omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, die verleend 
zijn voor gebouwen met een industriefunctie: gebruiksfunctie voor het 
bedrijfsmatig werken en/of opslaan van materialen en goederen, of voor 
agrarische doeleinden. 
Toezicht vindt plaats op het zowel het oprichten als het 
verbouwen/uitbreiden van het gebouw. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Handhavingsnota 2003 
Rapport risico-analyse 2009 
Welstandsnota 2011 


Prioritering 
 
 


ORANJE 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 


gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles worden samen met de 
brandweer uitgevoerd. 


Capaciteit 500 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
 


Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 
bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 


- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 
welstand 


- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 
voldoet 


Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 
Toezicht, Brandweer 


Randvoorwaarden 
 


Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 
tegenlezen door een toezichthouder 
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Taakveld bouwen Onderwijsfunctie 
Toelichting taak 
 


Toezicht op omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, die verleend 
zijn voor gebouwen met een onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het 
geven van onderwijs. 
Toezicht vindt plaats op het zowel het oprichten als het 
verbouwen/uitbreiden van het gebouw. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Handhavingsnota 2003 
Rapport risico-analyse 2009 
Welstandsnota 2011 


Prioritering 
 
 


ROOD 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 


gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles worden samen met de 
brandweer uitgevoerd. 


Capaciteit 100 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen. 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 


Toezicht, Brandweer 
Randvoorwaarden 
 


Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 
tegenlezen door een toezichthouder 
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Taakveld bouwen Logiesfunctie 
Toelichting taak 
 


Toezicht op omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, die verleend 
zijn voor gebouwen met een logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het 
bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen. 
Toezicht vindt plaats op zowel het oprichten van gebouwen, als het 
verbouwen/uitbreiden van gebouwen. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Handhavingsnota 2003 
Rapport risico-analyse 2009 
Welstandsnota 2011 


Prioritering 
 
 


ROOD 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 


gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles worden samen met de 
brandweer uitgevoerd 


Capaciteit 75 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen. 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 


Toezicht, Brandweer 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 
Risico/Wat doen wij 
niet? 


Bij het oprichten van recreatiewoningen wordt geen toezicht gehouden. 
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Taakveld bouwen Kantoor-/winkelfunctie 
Toelichting taak 
 


Toezicht op omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, die verleend 
zijn voor gebouwen met een kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor 
administratieve werkzaamheden; dan wel een winkelfunctie, 
gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of 
diensten. 
Toezicht vindt plaats op zowel het oprichten als het 
verbouwen/uitbreiden van het gebouw. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Handhavingsnota 2003 
Rapport risico-analyse 2009 
Welstandsnota 2011 


Prioritering 
 
 


ROOD 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners en 


gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas 
in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle verleende vergunningen worden gecontroleerd (100%) 
Gemiddeld wordt gestreefd naar 5 controles per bouwwerk. Maar in 
ieder geval wordt toezicht gehouden bij de start van de bouw en 
oplevering van het bouwwerk. Oplevercontroles worden samen met de 
brandweer uitgevoerd 


Capaciteit 450 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Vaak staan kosten niet in verhouding tot de baten van naleving. 
Daarnaast is de regelgeving (bouwbesluit) complex en aan 
veranderingen onderhevig. Toezicht is dan ook heel belangrijk om 
naleving af te dwingen. 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
 


Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 
bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 


- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 
welstand 


- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 
voldoet 


Monitoring Gegevensregistraties team Ondernemen en Vergunningen, team 
Toezicht, Brandweer 


Randvoorwaarden 
 


Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 
tegenlezen door een toezichthouder. 
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Taakveld bouwen Slopen met asbest 
Toelichting taak 
 


Het gaat hier om het toezicht op omgevingsvergunningen met activiteit 
slopen, waarbij asbest wordt verwijderd.  
Het Asbestverwijderingsbesluit bevat regels voor het verwijderen van 
asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken en voor het 
geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten 
waarin zich asbest bevindt. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Naast landelijke wetgeving is de gemeentelijke bouwverordening van 
toepassing. In het bouwbesluit 2012 zijn voorschriften uit het 
Asbestverwijderingsbesluit gericht op het verwijderen van asbest uit 
bouwwerken verwerkt.  


Prioritering 
 
 


ROOD 
 
Toelichting:   
Op landelijk niveau heeft asbest een hoge prioriteit. In de risico-analyse 
van 2009 heeft deze taak het profiel oranje gekregen. In dit geval is er 
voor gekozen om de landelijke prioritering aan te houden.  


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het beschermen van mens en milieu tegen gezondheidsrisico’s als 


gevolg van onverantwoorde verwijdering van asbest.  
Adequaat 
handhavingsniveau 


Het streven is om in ieder geval toezicht te houden bij de start en de 
oplevering van de sanering. 


Capaciteit 600 uren 
 


Autonoom naleefgedrag Landelijk is de asbestbranche aangesproken op het naleefgedrag. De 
effectiviteit hiervan is in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit 
waarmee de overheid tegen freeriders optreedt.  
Freeriders kenmerken zich onder andere door formele procedures te 
ontwijken. Naast de oneigenlijke winsten worden hierbij vaak 
onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu genomen. Door 
systematisch informatie over deze gedragingen te verzamelen en door 
een gerichte (keten)aanpak kan gezamenlijke slagkracht worden 
bereikt.  


Instrument Toezichtprotocol asbest 
Uitvoeringsmethodiek asbestverwijdering 


Effectindicatoren 
 


- Aantal locaties waar sloopactiviteiten met asbest plaatsvinden 
- Afname aantal overtredingen  
- Afname aantal Freeriders 


 
Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 
Risico/Wat doen wij 
niet? 


De geaccepteerde meldingen van sloop met asbest worden 
administratief afgehandeld. Doordat er geen feitelijke controles ter 
plaatse worden uitgevoerd bij saneringen kan het voorkomen dat: 
- Asbest niet conform de regels wordt verwijderd 
- illegale sloop voor komt 


 
 
 


 24 







 
 
 
 
 
 
 


Taakveld bouwen Bestaande bouw 
Toelichting taak 
 


Toezicht houden op bestaande bouwwerken waarbij gecontroleerd 
wordt of het bouwwerk minimaal aan het niveau bestaande bouw van 
het Bouwbesluit voldoet. 
Vragen/opmerkingen over vergunningvrij bouwen worden inhoudelijk 
beoordeeld (verruiming sinds 1 oktober 2010) 
Panden die in het kader van ‘kamerverhuur’ worden gecontroleerd 
vallen buiten de reikwijdte van dit project.  
Indien noodzakelijk wordt toezicht samen met de brandweer uitgevoerd.


Omvang taak Steekproef  
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Rapport risico-analyse 2009 


Prioritering 
 
 


ROOD 
(zowel vanuit ‘bouwtechnische’ als ‘ brandveiligheid’-aspect) 


Oogmerk 
 


Bestaande bouw is een onderdeel dat vaak onderbelicht wordt bij het 
uitvoeren van de toezichtstaak, hoewel het een verplichte taak is. 
Vanuit de bestuurlijke wens om over dit onderdeel verantwoording te 
kunnen afleggen is er voor gekozen om een aantal (bestaande 
bouw)objecten jaarlijks te inspecteren.  
Uitgangspunt is dat dit type inspectie over een reeks van jaren moet 
plaatsvinden om relevante conclusies te kunnen trekken. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Aan de hand van een nader vast te stellen steekproef (at random) wordt 
de omvang van deze taak bepaald.  
Alle geselecteerde objecten worden gecontroleerd.  


Capaciteit 400 uren 
 


Toezichtstrategie Toezichtprotocol / checklist 
Effectindicatoren - Aantal gecontroleerde objecten 


- Aantal overtredingen 
- Aantal overtredingen dat beëindigd kan worden 


Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht en Brandweer 
Risico/Wat doen wij 
niet? 


Vanwege de beperkte capaciteit bestaat het risico dat: 
- het aantal bouwwerken dat niet aan de regels voldoet toeneemt.  
- illegale bewoning van panden die hiervoor niet geschikt zijn neemt toe, 
woningsplitsing neemt toe. Dit gaat ten koste van de woningvoorraad 
- interne verbouwing en constructieve veranderingen worden niet in 
beeld gebracht 
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Taakveld bouwen Kamerverhuur 
Toelichting taak 
 


Toezicht op kamerverhuurpanden. Toezicht bestaat uit 2 sporen: 
- Opsporing illegale kamerverhuur 
- Toezicht legaal kamerverhuur op bouwbesluit 2012 (sinds 1 april 2012 
is het gebruiksbesluit geïmplementeerd in het bouwbesluit 2012), 
omgevingsvergunning en illegale bouw. 


Omvang taak Sinds 1 januari 2012 geldt de vergunningplicht voor de gehele 
gemeente Deventer. 
Er is een inventarisatie uitgevoerd van kamerpanden die onder de 
vergunningplicht vallen, onder meer op basis van GBA-gegevens.  
De eigenaren van deze panden worden aangeschreven om een 
vergunningaanvraag in te dienen. 
Overigens wordt voor een verleende vergunning leges van € 1089 in 
rekening gebracht. 
Geraamd wordt dat er tussen de 250-300 bezoeken aan panden wordt 
gebracht (controles en hercontroles). 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Huisvestingsverordening 


Prioritering ROOD 
Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige kamerverhuurpanden 
Doelstelling 
 


Illegale kamerverhuur tegen gaan; 
Realiseren van veilige panden voor kamerverhuur met betrekking tot 
bouwtechnische en brandveiligheidsaspecten (Bouwbesluit 2012) en 
overige bouwregelgeving. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Op iedere verleende vergunning wordt toezicht uitgevoerd  (100%). 


Capaciteit 1370 uren 
Autonoom naleefgedrag  Het komt regelmatig voor dat kamerverhuur zonder daartoe verleende 


vergunning plaatsvindt.  
Daarnaast worden veel overtredingen mbt bouwbesluit 2012 (uit het 
oogpunt van veiligheid, gezondheid en brandveiligheid). Tevens wordt 
er regelmatig illegale bouw en strijd me het bestemmingsplan  
geconstateerd. 


Toezichtstrategie De eerste controle wordt in de regel gezamenlijk met de brandweer 
(on)aangekondigd uitgevoerd. 
Afhankelijk van de bevindingen worden volgende controle(s) 
(on)aangekondigd uitgevoerd. 


Effectindicatoren - Afname aantal illegale kamerverhuurpanden (strijdigheid met  
 Bestemmingsplan en Huisvestingsverordening) 
- Toename aantal panden in overeenstemming met Bouwbesluit 2012 
- Afname illegale bouw  


Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 
Randvoorwaarden 
 


Huisvestingsverordening en gemeentelijk handhavingsbeleid moeten 
actueel zijn. 
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Taakveld bouwen Monumenten 
Toelichting taak 
 


Het gaat om toezicht op illegale activiteiten aan panden die onder 
(Rijks)monumentenwetgeving en beschermde stads- en dorpsgezichten 
vallen. Sinds de inwerkingtreding van de Wabo is  
monumentenvergunningverlening geïntegreerd met (meestal) de 
bouwvergunningverlening.  


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Monumentenverordening 


Prioritering ROOD 
Maatschappelijk effect Deventer heeft constructief veilige en onbeschadigde monumenten 
Doelstelling 
 


Het voorkomen van onherstelbare schade aan monumenten en het in 
stand houden van de constructie van monumenten 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Tegen iedere illegale activiteit wordt opgetreden  (100%). 


Capaciteit 400 uren 
Autonoom naleefgedrag  Analyse uit landelijke monitoring blijkt dat onbekendheid met wet- en 


regelgeving vaak leidt tot overtredingen. 
Men weet vaak niet dat bepaalde handelingen (vaak onderhoud, 
schilderwerk) aan monumenten vergunningplichtig zijn. 


Toezichtstrategie Protocollen / checklist 
 


Effectindicatoren - Toename aantal onbeschadigde monumenten 
- Aantal meldingen 
- Afname aantal geconstateerde overtredingen  


Monitoring Gegevensregistratie team Ruimte en Economie 
Randvoorwaarden 
 


Monumentenverordening moet actueel zijn 
Handhaafbaarheid vergunning door het tegenlezen door een 
toezichthouder. 
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Taakveld bouwen Toezicht reclameobjecten 
Toelichting taak Toezicht op verleende omgevingsvergunningen, activiteit bouwen die 


betrekking hebben op reclame-objecten. Tevens wordt toezicht 
gehouden op het illegaal aanbrengen van reclame-objecten waarbij 
de meeste aandacht wordt besteed aan de binnenstad. 
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Reclamebeleid 
Welstandsnota 


Prioritering GEEL  
Maatschappelijk effect Deventer is een stad met een mooie visuele uitstraling. 
Doelstellingen Het voorkomen van een onwenselijke uitstraling van de stad en 


visuele hinder als gevolg van illegaal aangebrachte reclame-uitingen. 
Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Op iedere verleende reclamevergunning / melding moet toezicht zijn 
gehouden. Het is afhankelijk van het object en aan het oordeel van 
de toezichthouder hoe vaak een inspectie wordt uitgevoerd. 


Capaciteit 660 uren 
 


Autonoom naleefgedrag In het algemeen wordt veel reclame illegaal aangebracht. Op dit 
onderwerp moet voortdurend toezicht zijn 


Instrument 
 


Toezichtprotocol 


Effectindicatoren - Afname aantal illegaal aangebrachte reclame-uitingen.  
- Toename ‘schoonheidsbeleving’ inwoners 


(gemeentemonitor)  
Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 


Monitor Leefbaarheid en Veiligheid of Monitor Waardering Openbare 
Ruimte (nieuwe vraag hierover opnemen) 


Randvoorwaarden n.v.t. 
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Taakveld bouwen Toezicht uitstallingen 
Toelichting taak 
 


Toezicht op illegaal aangebrachte uitingen op borden (wildplak) of 
het plaatsen van diverse reclame-uitingen op de openbare weg 
(uitstallingen). 
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Gemeentelijk uitstallingenbeleid 


Prioritering 
 
 


Deze taak is niet meegenomen in de risico-analyse van 2009, 
waardoor er geen waardering bestaat. 
Omdat uitstallingen bepalend zijn voor het aangezicht van de stad, 
en van grote invloed zij op de beeldvorming en bereikbaarheid van 
de stad is deze taak toch meegenomen in het programma.  


Maatschappelijk effect Deventer is een stad met veilige en goed bereikbare winkelgebieden 
en goed toegankelijke trottoirs  


Doelstellingen Het realiseren van veilige doorgangen in winkelgebieden en 
toegankelijke trottoirs 
Het voorkomen van overlast en visuele hinder 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle illegale situaties worden beëindigd.  


Capaciteit 100 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Ten aanzien van uitstallingen worden de grenzen van het toelaatbare 
regelmatig opgezocht. Dit onderwerp moet dan ook voortdurend 
aandacht krijgen. 
 


Instrument -Arrangement uitstallingen 
-Gebruik standaardformulieren 
 
Toelichting 
Dit arrangement bepaalt dat algemeen toezicht de eerste twee 
controles uitvoert. Is het probleem dan nog niet opgelost dan wordt 
het door team toezicht overgenomen. 
 


Effectindicatoren - Afname aantal illegaal geplaatste uitstallingen 
- Afname aantal klachten met betrekking tot overlast en visuele 
hinder 


Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 
Aantal meldingen bij het Meldpunt Openbare Ruimte 


Randvoorwaarden 
 


Deugdelijke registratie met betrekking tot uitstallingen en klachten 
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Taakveld bouwen Meldingen / eigen constateringen (bouwen) 
Toelichting taak 
 


Deze taak betreft het uitvoeren van een controle naar aanleiding van 
een melding over (ver)bouw- en gebruiksactiviteiten. 
In veel gevallen wordt een melding gedaan door een omwonende 
van een bouwlocatie.  Dergelijke meldingen worden onderzocht of ze 
gegrond zijn. 
In principe worden anonieme meldingen meestal niet in behandeling 
genomen. Wel is het mogelijk dat een toezichthouder naar aanleiding 
van eigen constateringen de benodigde actie onderneemt.  


Omvang taak Het is niet eenvoudig om te ramen hoeveel meldingen/eigen 
constateringen zich voordoen.  
Daarom wordt 10% van de beschikbare toezichtcapaciteit 
gereserveerd voor deze taak.  


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Voor het afhandelen van meldingen heeft de gemeente een protocol 
vastgesteld.  


Prioritering 
 
 


De prioritering is afhankelijk van de soort en ernst van de melding. 
Indien blijkt dat een melding valt onder de ORANJE of ROOD-
categorie van de risicoanalyse dan worden deze in behandeling 
genomen tot dat de geraamde uren (capaciteit) zijn benut. Als een 
melding onder categorie GEEL van de risico-analyse valt, dan 
worden deze opgepakt als blijkt dat er tijd over is.  


Maatschappelijk effect Deventer is een stad met kwalitatief hoogstaande gebouwen en 
bouwwerken 


Doelstellingen Het in stand houden van de constructieve veiligheid en 
brandveiligheid van gebouwen en bouwwerken 
Dienstverlenend handelen jegens melder 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Meldingen worden binnen 3 werkdagen in behandeling genomen. 
Ten aanzien van het niet in behandeling nemen van een melding 
wordt binnen 3 werkdagen de melder geïnformeerd.  


Capaciteit 760 uren 
 


Instrument Protocol 
Effectindicatoren - Afname aantal meldingen 


- Toename tevredenheidsgevoel bij inwoners 
(gemeentemonitor)  


Monitoring Aantal meldingen bij het Meldpunt Openbare Ruimte 
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (vraag over tevredenheid 
openbare ruimte) 


Randvoorwaarden 
 


Uitvoering conform protocol, dat wil zeggen tijdige afhandeling en 
communicatie richting melder 


Wat doen wij niet Meldingen uit de categorie GROEN worden niet opgepakt.  
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Taakveld bouwen Calamiteiten (bouwen) 
Toelichting taak 
 


Deze taak betreft het optreden bij een calamiteit ter voorkoming van 
gevaar voor de gebruikers van een gebouw of bouwwerk en hun 
omgeving. 
Een calamiteit betreft bijvoorbeeld een (asbest)brand, het 
(gedeeltelijk) instorten van een gebouw. 
 


Omvang taak Het is niet eenvoudig om te ramen hoeveel calamiteiten zich zullen 
voordoen.  
Daarom wordt 5% van de beschikbare toezichtcapaciteit 
gereserveerd voor deze taak.  
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Voor het afhandelen van calamiteiten heeft de gemeente een 
protocol vastgesteld.  
Gemeentelijk rampenplan 
 


Prioritering 
 
 


Een calamiteit is per definitie zo ernstig dat categorie ROOD van de 
risico-analyse van toepassing is.  
 


Maatschappelijk effect Deventer is een veilige stad 
Doelstellingen Het voorkomen van risico’s voor de veiligheid van de inwoners en de 


volksgezondheid 
Het voorkomen van ongerustheid bij de inwoners 


 
Adequaat 
handhavingsniveau 


Calamiteiten worden onmiddellijk / per ommegaande in behandeling 
genomen, waarbij het gemeentelijk rampenplan in werking treedt. 


Capaciteit 380 uren 
 


Instrument Protocol / Rampenplan 
 


Effectindicator - Afname aantal calamiteiten 
- Toename gevoel van veiligheid (monitor) 


 
Monitoring Gegevensregistraties team Toezicht en Brandweer 


Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (vraag over rapportcijfer 
veiligheid van de buurt, nieuwe vraag over veiligheid bouwwerken in 
de buurt opnemen ) 


Randvoorwaarden 
 


Uitvoering conform calamiteitenprotocol dan wel gemeentelijk 
rampenplan 
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Taakveld milieu Calamiteiten / Klachten milieu 
Toelichting taak 
 


Reageren op klachten/meldingen of verzoeken om handhaving op 
het gebied van milieu 


Omvang taak Het is niet eenvoudig om te ramen hoeveel calamiteiten /meldingen 
of klachten  zich zullen voordoen.  
Daarom wordt 10 % van de beschikbare toezichtcapaciteit 
gereserveerd voor deze taak. 


Prioritering 
 
 


Een calamiteit is per definitie zo ernstig dat categorie ROOD van de 
risico-analyse van toepassing is.  


Maatschappelijk effect Deventer is een veilige en duurzame gemeente
Doelstellingen Toename gevoel van veiligheid  


Voorkomen van milieschade 
Toezicht n.a.v. klachten en verzoeken om handhaving om excessen 
te onderkennen. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Op iedere klacht/calamiteit wordt actie ondernomen conform protocol


Capaciteit 650 uur 
Instrument Klachtenprotocol 


Calamiteitenprotocol/ Rampenplan
Effectindicator - Aantal calamiteiten / klachten per milieuaspect 


- Aantal afgehandelde klachten 
- Aantal calamiteiten 
- Aantal handhavingstrajecten voortvloeiend uit 


calamiteit/klacht
Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 
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Taakveld brandveiligheid Brandveilig gebruik gebouwen/bouwwerken 
Toelichting taak 
 


Per 1 januari 2014 worden de gemeentelijk brandweertaken 
onder gebracht bij de Veiligheidsregio IJsselland. Gevolg hiervan 
is dat taken van de brandweer worden overgeheveld naar de 
gemeente. De omvang en de gevolgen voor de capaciteit zijn op 
dit moment nog niet duidelijk. De productbladen met betrekking 
tot brandveiligheid zullen zo spoedig mogelijk nadat bekend is 
welke consequenties dit met zich meebrengt voor de gemeente 
worden aangevuld.  


Beleidskader 
 


Bouwbesluit 2012 
PREVAP (Preventieactiviteiten-plan) 


Prioritering ROOD en ORANJE 
Maatschappelijk effect Deventer heeft brandveilige gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen 
 


Oogmerk is het voorkomen en beperken van schadelijke gevolgen 
voor omgeving en het voorkomen en beperken van grote schade aan 
gebouwen en inventaris. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Objecten met een zorgfunctie met bedgebied, worden eens in de 
twee jaar gecontroleerd, gekoppeld aan voorlichting en ontruiming 
(programma van de brandweer). De overige kwetsbare objecten, 
zoals: kinderopvang, dagopvang voor gehandicapten, woonfunctie 
met 24-uurszorg, basisscholen en de grote hotels worden eens in de 
drie jaar gecontroleerd. 
De overige objecten, bijvoorbeeld kleinere hotels, pensions, horeca 
en gebouwen met een onderwijsfunctie worden steekproefsgewijs 
gecontroleerd. 


Capaciteit PM  
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Taakveld brandveiligheid Brandveilig gebruik inrichtingen (tenten en evenementen) 
 


Toelichting taak 
 


Per 1 januari 2014 worden de gemeentelijk brandweertaken onder 
gebracht bij de Veiligheidsregio IJsselland. Gevolg hiervan is dat 
taken van de brandweer worden overgeheveld naar de gemeente. 
De omvang en de gevolgen voor de capaciteit zijn op dit moment nog 
niet duidelijk. De productbladen met betrekking tot brandveiligheid 
zullen zo spoedig mogelijk nadat bekend is welke consequenties dit 
met zich meebrengt voor de gemeente worden aangevuld.  


Beleidskader 
 


Brandbeveiligingsverordening (BBV), Beleidsregels bereikbaarheid 
en bluswatervoorziening. 
 


Prioritering 
 


ROOD:    C evenementen (integraal) 
ORANJE:  B evenementen en voor publiek toegankelijke tenten. 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige evenementen en tenten. 
Doelstellingen 
 


Goede bereikbaarheid van evenementen inclusief de directe 
omgeving voor hulpdiensten.  
Toename veiligheidsgevoel bezoekers evenementen. 
Tenten voldoen aan brandveiligheidseisen. 


Adequaat 
handhavingsniveau 


50% van de vergunningplichtige tenten worden gecontroleerd. 
Alle categorie C- en een deel van de categorie B evenementen 
worden gecontroleerd. 


Capaciteit PM  
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Taakveld brandveiligheid Keurmerk Veilig Ondernemen 
 


Toelichting taak 
 


Het geven van voorlichting aan winkeliers/ondernemers en 
inspecteren van winkels/bedrijven of voldoende brandwerende 
maatregelen zijn getroffen. 
Insteek is dat voldaan moet worden aan de eisen van het KVO. 
 
De brandweer is deelnemer aan het KVO-overleg en informeert over 
brandveiligheid, ontruimingsplannen etc.  
 


Beleidskader 
 


Bouwbesluit, Brandbeveiligingsverordening (BBV) 


Prioritering 
 


HOOG 


Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen. 
  


Doelstellingen 
 


Meer participatie van ondernemers aan KVO 
Afname criminaliteit winkelgebieden en bedrijventerreinen.  


Capaciteit PM  
 


Autonoom naleefgedrag  De doelgroep verbindt zich aan het KVO-proces door afspraken te 
maken met andere partijen. 


Effectindicatoren Toename aantal ondernemers dat zich verbindt aan KVO 
Afname aantal inbraken en overvallen in winkelgebieden en op 
bedrijventerreinen 


Monitoring  
 


Gegevens Ondernemersverenigingen en MKB 
Gegevens politie IJsselland, gegevens bij team KV beschikbaar 


Randvoorwaarden 
 


Lokale partijen doen actief mee en verbinden zich aan afspraken om 
de veiligheid van een winkelgebied te vergroten voor de lange 
termijn.  
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Taakveld  
Openbare ruimte / 
Milieu 


Milieuhandhaving openbare ruimte 


Toelichting taak 
 


Deze taak bevat een aantal deelonderwerpen: 
• Inzet in het kader van Diftar ( illegaal dumpen & bijplaatsen van 


afval) 
• Milieugerelateerde meldingen (2500 op jaarbasis) 
• Specifieke aandacht voor de Rivierenwijk en Keizerslanden 


(herstructurering) 
• Specifieke aandacht voor Voorstad Oost 
• Specifieke aandacht voor afvalcontainers binnenstad 


Omvang taak Dagelijks( zowel overdag als in de avonduren en weekenden) worden 
controles op bovenstaande onderwerpen uitgevoerd aan de hand van: 


• Meldingen door burgers in KIM/ Mozard en de handhaving daarop 
• Surveillance en handhaving op hotspots waar bijplaatsingen en/ of 


afvaldumping plaats vindt 
• Surveillance en handhaving  langs ondergrondse afvalcontainers  


 
Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Meerdere nota’s zijn van toepassing: 
• Programma-afspraken Team Toezicht en 


programmaonderdeelmanager milieu 
• Afvalstoffenverordening gemeente Deventer (ASV) 
• Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deventer (APV) 


Prioritering 
 
 


• Hoog voor wat betreft de handhaving op dumpen en verkeerd 
aanbieden(diftar) 


• Hoog voor wat betreft Rivierenwijk en Keizerslanden 
• Hoog voor wat betreft Voorstad Oost 


Maatschappelijk effect Deventer heeft een schone woon-, werk- en verblijfsomgeving. 
 


Doelstellingen Afname van de hoeveelheid (zwerf)afval in woonwijken en buitengebied.  
 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Op iedere relevante afvalmelding in KIM/Mozard wordt binnen 3 
werkdagen geacteerd.  
 


Capaciteit 6500 uren  
 


Autonoom naleefgedrag  Als mensen niet hun afval in de dichtstbijzijnde container kunnen doen, 
wordt het er vaak naast geplaatst. Dit terwijl er andere alternatieven zijn 
als er bijvoorbeeld storing van een container is. Geen handhaving 
betekent dat het oude gedrag terugkeert en er meer afval in de wijken zal 
gaan liggen.  


Toezichtstrategie Regelmatige surveillance en handhaving geven inzichten in de “hotspots” 
binnen de gemeente. Ook een monitoring van het meldingensysteem 
KIM/Mozard levert informatie op die gebruikt wordt om de surveillance en 
handhaving op de relevante plaatsen te laten plaats vinden. 
 


Monitoring  
(effectindicator) 


• Het aantal meldingen inzake illegaal storten/ bijplaatsen van 
(zwerf) afval neemt af ten opzichte van 2012; 


Randvoorwaarden 
 


• Inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. 
• Actuele ASV en APV 
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Taakveld  
Openbare Ruimte / 
Veiligheid 


Handhaving en Toezicht Veiligheid / openbare ruimte 


Omschrijving taak 
 


• Handhaving en toezicht in de openbare ruimte  op overlast  
• Aanpak van de “kleine ergernissen” die verboden zijn op grond 


van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
• Preventief toezicht in winkelgebieden ter voorkoming van 


criminaliteit. 
• Gastheerschap van Deventer in de openbare ruimte (kleine 


hulpvragen) 
• Toezicht op storingen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld de 


kapotte lantaarnpaal) 
• Toezicht op vergunningen: grootte van de terrassen, versterking 


en uitstallingen 
 


Omvang taak • Dagelijkse aanwezigheid in hotspot-gebieden door meerdere 
koppels zowel overdag als in de avonduren en weekenden. 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


• Algemene plaatselijke verordening 
• Programma veiligheid 
• Programma openbare ruimte 
• Programma milieu 


Prioritering ROOD 
Maatschappelijk effect Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving. 
Doelstellingen Een afname van het aantal ergernissen 


Een afname van de criminaliteit (auto-inbraken, aantal woninginbraken, 
aantal overvallen) 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Iedere dag vindt er toezicht plaats in de openbare ruimte 
 


Capaciteit 12000 uren 
Autonoom naleefgedrag  Het grootste deel van de mensen respecteert de regels en wetten die 


zijn vastgelegd. Normen en waarden spelen hierbij een cruciale rol. 
Toezichtstrategie Door dagelijks toezicht te houden toon je dat je aanwezig bent op 


straat( preventie) en daar waar nodig handhaaft op de geldende 
wetgeving. 


Monitoring  
(effectindicator) 


- Aantal meldingen inzake overlast neemt af ten opzichte van 
2012 


- Het aantal meldingen inzake overlast op hangplaatsen neemt af
- Het aantal woninginbraken en auto-inbraken neemt af 
- Het aantal overvallen op winkels neemt af 


Randvoorwaarden 
 


- Voldoende BOA’s . 
- Handhaafbare bepalingen in de verordeningen. 
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Taakveld  
Openbare ruimte 


Parkeertoezicht 


Omschrijving taak 
 


Toezicht en handhaving op betaald parkeren en 
vergunninghoudersplaatsen.  
Controle op GSM-parkeren wordt uitgevoerd via handterminals.  
Met de invoering van GSM-parkeren is de controle efficiënter waardoor 
de kans op fouten (verkeerd kenteken, kleur, type auto) veel kleiner is. 
Verder wijzigt de taak ‘parkeertoezicht’ niet want parkeerders hebben 
nog steeds de mogelijkheid een kaartje achter het raam te plaatsen 
waardoor toch langs alle auto’s moet worden gelopen. 


Omvang taak Dagelijks toezicht zowel overdag als tijdens avonduren en de 
weekenden 
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Parkeerverordening 


Prioritering 
 
 


ROOD 


Maatschappelijk effect Deventer heeft een prettige en goed bereikbare binnenstad. 
Doelstellingen Het voorkomen van inkomstenderving door wanbetalers of niet-betalers;


Het voorkomen van onwenselijk parkeergedrag; 
Optimaal bereikbaar houden van (moeilijk toegankelijke) straten en 
pleinen 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Ieder geconstateerde overtreding wordt bestraft  
 


Capaciteit 6750 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Als men in de gaten krijgt dat er geen handhaving meer plaats vindt zal 
de betalingsbereidheid snel terug lopen en kunnen de 
vergunninghouders hun auto nergens meer kwijt. 


Toezichtstrategie Door dagelijks op verschillende tijdstippen te controleren blijft de 
betalingbereidheid groot. Men neemt minder snel het risico om niet te 
betalen omdat men de kans loopt een bekeuring te krijgen 


Monitoring  
(effectindicator) 


- Betalingsbereidheidsonderzoek (4 keer per jaar) 
- Aantal geschreven bonnen  
- Aantal fiscale bonnen (directe inkomsten gemeente) 
- Afname aantal meldingen over parkeeroverlast 
- Afname aantal gevallen dat voertuigen weggesleept moesten 


worden 
 


Randvoorwaarden 
 


Handhaafbare Parkeerverordening 
Voldoende BOA’s 
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Taakveld  
Veiligheid / Openbare 
ruimte 


Jeugdtoezicht 


Toelichting taak 
 


Deze taak richt zich op overlastgevende jeugd,  drankgebruik onder 
jongeren in de openbare ruimte, jeugdgroepen, JOPS en MOPS en 
deelname aan het jeugdnetwerk. 
Het gaat om preventief toezicht en handhaving op hangplaatsen van 
jeugd en alcoholisten ter voorkoming van overlast. 
 


Omvang taak Dagelijks toezicht op hotspots (op vrijdag en zaterdag ook in de 
avonduren) 
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Modelaanpak Jeugdoverlast Deventer, Uitgangspunten implementatie 
Drank- en Horecawet 


Prioritering 
 
 


ROOD 


Maatschappelijk effect Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving. 
Doelstelling Afname van jeugdoverlast en drankgebruik onder jongeren 


 
 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Dagelijks (7 dagen per week met name in de avonduren en 
weekenden) 
 
 


Capaciteit 3000 uren 
Autonoom naleefgedrag  Gebleken is dat jeugdoverlast en drankgebruik toeneemt naarmate de 


intensiteit van toezicht afneemt. 
 


Toezichtstrategie Door dagelijks de “hot-spots” te bezoeken en met  jeugd in gesprek te 
gaan wordt in kaart gebracht om wie het gaat en kan een preventief 
dossier worden gemaakt. 
 


Monitoring  
(effectindicator) 


Afname aantal meldingen jeugdoverlast (Meldpunt Openbare Ruimte)  
Afname aantal hotspots ‘jeugdoverlast’ 
Afname drankgebruik onder jongeren in Deventer (GGD) 
 


Randvoorwaarden 
 


Goede samenwerking met de partners (politie, Raster, Tactus) 
Voldoende BOA’s 
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Taakveld  
Veiligheid / Openbare 
ruimte 


Toezicht bij evenementen  


Toelichting taak 
 


Toezicht en handhaving bij evenementen 


Omvang taak Inzet bij o.a. de 5 grote evenementen (Dickens Festijn, Boekenmarkt, 
Deventer op stelten, Zomerkermis en de Goede vrijdagmarkt) maar 
daarnaast ook op de kleine evenementen (IJsselloop, Citymoves etc.) 
 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Gemeentelijk evenementenbeleid 


Prioritering ROOD 
Maatschappelijk effect Deventer heeft veilige evenementen 
Doelstellingen Het waarborgen van de openbare orde en veiligheid bij evenementen 


door met name vergunningencontrole) 
Adequaat 
handhavingsniveau 


In ieder geval wordt toezicht gehouden op de vijf grote evenementen 
(zie hierboven) 
 


Capaciteit 3000 uren 
 


Autonoom naleefgedrag  Het merendeel van de bezoekers / festivalgangers respecteert de 
geldende regelgeving. Een kleine groep zoekt de grenzen van het 
toelaatbare op of gaan hier over heen. 
Vergunninghouder houdt zich aan vergunningvoorwaarden 
 


Toezichtstrategie Door preventief aanwezig te zijn bij evenementen wordt in de meeste 
gevallen voorkomen dat bezoekers onwenselijk gedrag (bijvoorbeeld 
ten gevolge van drankgebruik, drugs) vertonen wat van invloed kan zijn 
op de sfeer van een evenement. 
Daarnaast is toezicht op vergunningvoorwaarden nodig om  
verantwoord verloop van een evenement te bevorderen 


Monitoring  
(effectindicator) 


Toename gevoel van veiligheid bij evenementen (gemeentemonitor) 


Randvoorwaarden 
 


Voldoende inzet, samenwerking met politie en particuliere beveiliging 
en organisatoren.  
Voldoende BOA’s 


Risico/Wat doen wij 
niet? 


Weinig toezicht op kleine evenementen. Dit kan eventueel 
geluidsoverlast veroorzaken. Overtredingen worden alleen opgepakt 
indien het een exces betreft 
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Taakveld  
Milieu/SEB/ Veiligheid


Toezicht op vergunningen  


Toelichting taak 
 


Deze taak richt zich op het houden van toezicht op verleende 
vergunningen op grond van de APV (exploitatievergunning 
horeca/coffeeshops/seksinrichtingen/kansspelen/ terassen) inclusief 
directe overlast   


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Horecabeleid 
Evenementenbeleid 
Terrassenbeleid 
Prostitutiebeleid 
Gedoog- en handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet 


Prioritering Deze taak is niet meegenomen in de risico-analyse van 2009, waardoor 
er geen waardering bestaat.  


Doelstellingen Naleving van vergunningvoorschriften. 
Capaciteit 300 uur 
Toezichtstrategie Aanpak in samenwerking met vergunningverlening en politie op basis 


van handhavingsarrangementen 


 
 
 
 
 
 


Taakveld  
 


Woonwagens  


Toelichting taak 
 


Project verkoop woonwagens


Omvang taak Aantal woonwagens en standplaatsen: 55 
Relatie gemeentelijk 
beleid 


- Afstoten woonwagenlocaties 
- Normalisatie situatie 
- Afname strijdig gebruik 
- Bedrijvigheid 


Prioritering ROOD 
Maatschappelijk effect Deventer kent veilige woonwagenlocaties die zoveel mogelijk in handen 


zijn van de bewoners. 
Doelstellingen Gemeente streeft naar het afstoten van woonwagenstandplaatsen en –


wagens. Die locaties moeten ‘schoon’ worden opgeleverd, dat wil 
zeggen ontdaan van situaties die strijdig zijn met wet- en regelgeving. 


- Afstoten woonwagenlocaties 
- Normalisatie situatie 
- Afname strijdig gebruik 


Handhaving van bestaande huurlocaties blijft belangrijk 
Adequaat 
handhavingsniveau 


Het overdragen zal geleidelijk gaan. De verwachting is dat het zal gaan 
om ca 5 per jaar.


Capaciteit  PM 
Autonoom naleefgedrag In het algemeen kan worden gesteld dat het naleefgedrag niet hoog is.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 41 







 


Taakveld  
Jeugd / Veiligheid 


Toezicht en handhaving Kinderopvang 


Toelichting taak 
 


Deze taak richt zich op het houden van toezicht en daar waar nodig 
handhaven van de kwaliteitseisen voor kindercentra  


Omvang taak  
Relatie gemeentelijk 
beleid 


Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 


Prioritering Deze taak is niet meegenomen in de risico-analyse van 2009, waardoor 
er geen waardering bestaat. Omdat de handhaving van de 
kwaliteitseisen voor kindercentra een belangrijke taak van de gemeente 
is, is het opgenomen in het uitvoeringsprogramma. 


Maatschappelijk effect Deventer kent veilige kindercentra 
Doelstellingen Bewaken van de veiligheid in kindercentra 
Adequaat 
handhavingsniveau 


Alle kindercentra worden minimaal een keer per jaar door de GGD 
bezocht. Jaarlijks wordt 5 % van de geregistreerde gastouders 
gecontroleerd. Dit percentage is het landelijk  vastgestelde minimum.  


Autonoom naleefgedrag  Over het algemeen kan worden gesteld dat het naleefgedrag bij 
kindercentra hoog is. In 2013 zijn er twee kindercentra met een rood 
risicoprofiel en <> met een oranje risicoprofiel. Deze opvanglocaties 
worden vaker dan een keer per jaar gecontroleerd. Het grote merendeel 
van alle voorzieningen van kinderopvang heeft een groen risicoprofiel 
en voldoet aan de wet- en regelgeving, waarbij eventuele 
constateringen van overtreding in bijna alle gevallen na een 
waarschuwing zijn beëindigd.     


Toezichtstrategie De inspecties worden onder verantwoordelijkheid van het college 
uitgevoerd door de GGD IJsselland. Afhankelijk van het risicoprofiel 
(groen, oranje of rood) dat aan een kindercentrum is toegekend wordt 
de controlefrequentie bepaald. Handhaving van overtredingen vindt 
plaats conform het gemeentelijk Afwegingsmodel handhaving 
kinderopvang. 


Monitoring  
(effectindicator) 


Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 


Randvoorwaarden 
 


Overleg en afstemming met de GGD IJsselland.  
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7. Productbladen Olst-Wijhe 
 
 
 


Onderwerp Afhandelen meldingen 
Toelichting taak Het afhandelen van meldingen die gerelateerd zijn aan inrichtingen 


zoals in de Wet milieubeheer bedoeld.  
Onderzocht wordt of een melding gegrond is en/of de inrichting 
overlast veroorzaakt. Het gaat om zogenaamd ‘repressief’ toezicht: 
het controleren van een inrichting op verdenking van een 
overtreding. Anonieme meldingen worden in principe niet in 
behandeling genomen.  
 
In geval van een calamiteit wordt opgetreden ter voorkoming van: 


- Aantasting volksgezondheid; 
- Milieuschade 


Bij een calamiteit moet gedacht worden aan een situatie waar 
gevaarlijke stoffen vrijkomen (asbestbrand, stofexplosie).  


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico - Afname kwaliteit van het milieu (leefomgeving) 


- Afname veiligheid (externe veiligheid, opslag en gebruik 
gevaarlijke stoffen) 


- Verhoogd risico voor de volksgezondheid 
- Toename  klachten (overlast) 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Op iedere melding wordt actie ondernomen conform het 
klachtenprotocol 


Capaciteit 300 uren  
Autonoom naleefgedrag Klachtenprotocol 


Calamiteitenprotocol / rampenplan 
Toezichtinstrument 
 


- Aantal klachten per milieuaspect 
- Aantal afgehandelde klachten in totaal 
- Aantal calamiteiten  
- Aantal handhavingstrajecten voortvloeiend uit een klacht / 


calamiteit 
Randvoorwaarden De benodigde voorzieningen moeten geregeld zijn om adequaat te 


kunnen optreden. Hierbij moet gedacht worden aan: 
-Toegang tot het gemeentehuis en dossiers 
-Voldoende beschermingsmiddelen 
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Onderwerp Bouwtoezicht  
Toelichting taak  Toezicht verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen, 


illegale bouw of sloop, illegaal gebruik of aanleg 
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Prioriteit Hoog 
Controle en handhaving bij: 


- Bouwen zonder of in afwijkingvan vergunning 
- Slopen zonder of in afwijking van vergunning (met asbest) 
- Vergunningen met hoge prioriteit: nieuwbouw woningen, 


publiekstoegankelijke utitliteitsbouw en monumenten 
- Sloop met vergunning waarbij asbest vrijjkomt 
-  


Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners 


en gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die 
pas in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Bij controle en handhavingszaken met een hoge prioriteit vindt 
toezicht plaats tijdens de start en oplevering van de bouw. Toezicht 
tijdens de bouw is mede afhankelijk van de complexiteit van het 
bouwwerk. Gemiddeld wordt er per bouwwerk vier maal 
gecontroleerd. De controle bestaat hierbij uit: 


- Fundatie/heipalen/betonfundatie 
- Staalconstructies 
- Afmetingen/indeling 
- Vormgeving 


Bij het toezicht ligt de nadruk op veiligheid 
Capaciteit Technisch 600 uur (0,38 fte), hiervan 180 uur sloop met asbest 


Juridisch 140 uur (0,09 fte) 
Toezichtinstrument Protocol, checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring - Gegevensregistratie (Squit XO) 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 
Signaalfunctie medewerkers milieu, brandweer 
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Onderwerp Bouwtoezicht 2 
Toelichting taak  Toezicht verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen, 


illegale bouw of sloop, illegaal gebruik of aanleg 
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Middel 
Controle en handhaving bij: 


- Kamerverhuur 
- Gebruik bestaande bouw in strijd met bestemming 
- Permanente bewoning recreatiewoningen 
- Tijdelijke bouw 
- Vergunningen : omg.vergunningen van geringe omvang, 


verbouw van woingen niet publ. Ut. Bouw, alsmede lichte 
vergunningen waarbijeen fundering of kapconstructie 
betrokken is. 


Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners 


en gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die 
pas in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Bij controle en handhavingszaken met deze prioriteit vindt toezicht 
plaats tijdens de start en oplevering 
De controle bestaat hierbij uit: 


- Fundatie/heipalen/betonfundatie 
- Staalconstructies 
- Afmetingen/indeling 
- Vormgeving 


Bij het toezicht ligt de nadruk op veiligheid. Toezicht tijdens de bouw 
vindt niet plaats.  
 


Capaciteit Technisch 400 uur (0,28 fte) 
Juridisch 120 uur (0,07 fte) 


Toezichtinstrument Protocol, checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring - Gegevensregistratie (Squit XO) 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 
Signaalfunctie medewerkers milieu, brandweer 
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Onderwerp Bouwtoezicht 3 
Toelichting taak  Toezicht verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen, 


illegale bouw of sloop, illegaal gebruik of aanleg 
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Laag 
Controle en handhaving bij 


- Tijdelijke bouw 
- Bestaande woningen en niet-woningen toets bouwbesluit 
- Politiekeurmerk veilig wonen 
- Reclame-uitingen 
- Slopen zonder of in afwijking vergunning zonder asbest 
- Sloop met vergunning waarbij geen asbest vrijkomt 
- Vergunningen voor bijgebouwen en overige, geen gebouw 


zijnde objecten.  
Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft veilige en duurzame gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners 


en gebruikers; 
Het realiseren van een doelmatig en efficiënt gebouwenbestand 
Het leveren van een bijdrage aan een hoge ruimtelijke kwaliteit 
(welstand); 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die 
pas in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Bij controle en handhaving van de prioriteit wordt 10% van de 
genoemde bouwwerken steekproefsgewijs of na oplevering 
geconstateerd. Alle overige bouwwerken (90%) zullen middels een 
controle vanaf de weg voor gereedmelding worden afgedaan. 


Capaciteit Technisch 120 uur (0,07 fte) 
Juridisch 55 uur (0,04 fte) 


Toezichtinstrument Protocol, checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


bruikbaarheid en energiezuinigheid conform Bouwbesluit 
- Afname aantal gebouwen in strijd met redelijke eisen van 


welstand 
- Afname aantal projecten dat niet aan constructieve eisen 


voldoet 
Monitoring - Gegevensregistratie (Squit XO) 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 
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Taakveld bouwen Toezicht reclameobjecten 
Toelichting taak  Toezicht op het illegaal aanbrengen van reclame-objecten.  
Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Reclamebeleid 
Welstandsnota 


Prioritering Middel 
Maatschappelijk effect Visuele aantasting van de leefomgeving wordt opgeheven.  
Doelstellingen Het voorkomen van een onwenselijke uitstraling van onze 


leefomgeving en visuele hinder als gevolg van illegaal aangebrachte 
reclame-uitingen.   


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Tijdens de reguliere controlewerkzaamheden wordt tevens toezicht 
gehouden op illegale reclame-uitingen. Daarnaast wordt 
toezicht/handhaving ingezet bij klachten (signaaltoezicht).  


Capaciteit 40 uur 
 


Autonoom naleefgedrag In het algemeen wordt veel reclame illegaal aangebracht. Op dit 
onderwerp moet voortdurend toezicht zijn 


Instrument 
 


Toezichtprotocol 


Effectindicatoren - Afname aantal illegaal aangebrachte reclame-uitingen.  
- Toename ‘schoonheidsbeleving’ inwoners  


Monitoring Gegevensregistratie team Toezicht 
 


Randvoorwaarden n.v.t. 
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Taakveld  
Openbare ruimte 


Milieuhandhaving openbare ruimte 


Toelichting taak 
 


In het kader van de tweede fase omgekeerd inzamelen wordt extra 
toezicht ingezet op dumpingen en bijplaatsingen bij ondergrondse 
containers 


Omvang taak Controles worden uitgevoerd aan de hand van: 
• Meldingen door burgers  
• Surveillance en handhaving op hotspots waar bijplaatsingen en/ of 


afvaldumping plaats vindt 
• Surveillance en handhaving langs ondergrondse afvalcontainers  


 
Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Meerdere nota’s zijn van toepassing: 
• Plan van aanpak zwerfafval 
• Afvalstoffenverordening gemeente Olst-Wijhe (ASV) 
• Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Olst-Wijhe (APV) 


Prioritering 
 
 


• Hoog voor wat betreft de handhaving op dumpen en verkeerd 
aanbieden(diftar) 
 


Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft een schone leefomgeving. 
 


Doelstellingen Afname van de hoeveelheid (zwerf)afval in woonwijken en buitengebied.  
 


Adequaat 
handhavingsniveau 


Op iedere relevante afvalmelding wordt binnen 3 werkdagen geacteerd.  
 


Capaciteit 100 uur 
Autonoom naleefgedrag  Als mensen niet hun afval in de dichtstbijzijnde container kunnen doen, 


wordt het er vaak naast geplaatst. Geen handhaving betekent dat het 
oude gedrag terugkeert en er meer afval in de wijken zal gaan liggen.  


Toezichtstrategie Regelmatige surveillance en handhaving geven inzichten in de “hotspots” 
binnen de gemeente. Ook een monitoring van het meldingensysteem 
levert informatie op die gebruikt wordt om de surveillance en handhaving 
op de relevante plaatsen te laten plaats vinden. 
 


Monitoring  
(effectindicator) 


• Het aantal meldingen inzake illegaal storten/ bijplaatsen van 
(zwerf) afval neemt af 


Randvoorwaarden 
 


Financiële bijdrage vanuit het Verpakkingenakkoord. 
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Onderwerp Afhandelen meldingen 
Toelichting taak Het afhandelen van meldingen die gerelateerd zijn aan 


milieutechnische en bouwtechnische aspecten. Onderzocht wordt 
of een melding gegrond is en/of een maatregel noodzakelijk is.  
Anonieme meldingen worden in principe niet in behandeling 
genomen.  
 
In geval van een calamiteit wordt opgetreden ter voorkoming van: 


- Aantasting volksgezondheid; 
- Milieuschade 
- Ontstaan van constructief onveilige situaties 
- Ontstaan van brandonveilige situaties 


 
Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving, september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Hoog 
Maatschappelijk effect  Olst-Wijhe heeft een veilige en duurzame leefomgeving 
Doelstellingen Het beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving; 


Het realiseren van een duurzame en veilige gebouwenbstand; 
Het adequaat afhandelen van meldingen 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Op iedere melding wordt actie ondernomen conform het 
klachtenprotocol 


Capaciteit 300 uren  
Toezichtinstrument Klachtenprotocol 


Calamiteitenprotocol / rampenplan 
Effectindicatoren 
 


- Aantal klachten per milieu- en bouwaspect 
- Aantal afgehandelde klachten in totaal 
- Aantal calamiteiten  
- Aantal handhavingstrajecten voortvloeiend uit een klacht / 


calamiteit 
Randvoorwaarden De benodigde voorzieningen moeten geregeld zijn om adequaat te 


kunnen optreden. Hierbij moet gedacht worden aan: 
-Toegang tot het gemeentehuis en dossiers 
-Voldoende beschermingsmiddelen 
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Taakveld 
brandveiligheid 


Controles brandveiligheid 


Omschrijving  Toezicht op gebruiksvergunningplichtige of meldingsplichtige 
objecten op grond van het Gebruiksbesluit.  
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
Handboek handhaving 


Prioritering Hoog 
Jaarlijkse controle bij bedrijven met een hoog risicoprofiel 
 
Middel 
Tweejaarlijkse controle bij bedrijven met een minder hoog 
risicoprofiel 
  


Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft (brand)veilige gebouwen en bouwwerken 
Doelstellingen Het realiseren van veilige gebouwen en bouwwerken voor bewoners 


en gebruikers; 
Het voorkomen van onnodig hoge kosten van herstel van fouten die 
pas in de gebruiksfase geconstateerd worden. 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Op basis van het risicoprofiel zijn de objecten verdeeld over een 
jaarlijkse of een tweejaarlijkse controle 


Capaciteit Technisch   233 uur Kennispunt brandveiligheid ( 0,17 fte) 
                   512 uur Toezichthouder vakgroep V&H ( 0,33 fte) 
Juridisch    16 uur  


Toezichtinstrument Protocol, checklist 
Effectindicatoren - Toename aantal gebouwen dat voldoet aan eisen van 


brandveiligheidsvoorschriften voldoet 
Monitoring - Gegevensregistratie (Squit XO) 
Randvoorwaarden Het toetsen van de handhaafbaarheid van de vergunningen door het 


tegenlezen door een toezichthouder 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 50 







Onderwerp Toezicht DHW 
Toelichting taak  Toezicht drank- en horecawet 
Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Notitie ‘preventie en handhaving, Integrale aanpak Drank- en 
Horecawet’ 
Handboek handhaving 


Prioritering Hoog 
Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft een veilige en gezonde woon- en leefomgeving 
Doelstellingen Het realiseren van een veilige en gezonde woon- en leefomgeving 


door toezicht te houden op het verstrekken en consumeren van 
alcohol. 
Alcoholgebruik onder jongeren (18-) terugdringen.  
Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken.  


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Controles vinden plaats door middel van leeftijdsgrenzencontroles. 
Deze controles richt zich op de naleving van de geldende 
leeftijdsgrenzen, zowel door de verstrekker als de jongere.  
De controles worden uitgevoerd bij hotspots. Dit zijn gelegenheden 
waar veel jongeren komen. In Olst-Wijhe zijn als hotspots 
aangemerkt: 
- de kroeg 
- het evenement 
- de sportkantine 
- het café-restaurant  
- de supermarkt  
Per genoemde hotspot wordt jaarlijks één locatie bezocht voor een 
handhavingscontrole door de RUD. In totaal worden vijf  locaties per 
jaar bezocht voor een leeftijdsgrenzencontrole.  


Capaciteit RUD 73,50 uur 
Juridisch 16 uur 


Toezichtinstrument Protocol, checklisten (nog te ontwikkelen ism RUD) 
Effectindicatoren -afname aantal jongeren onder 18 dat alcoholhoudende drank in het 


openbaar nuttigt; 
- afname aantal verstrekkers dat alcohol schenkt aan jongeren onder 
de 18; 
- afname aantal alcoholgerelateerde verstoring van de openbare 
orde 


Monitoring Gegevensregistratie (Squit XO) 
Randvoorwaarden Voor het exact bepalen bij welke inrichtingen en welk evenement 


wordt gecontroleerd, vindt overleg plaats tussen politie, 
jongerenwerk en de vakgroepen Maatschappelijke Ontwikkelingen 
en Vergunningen en Handhaving. De uitkomsten van het 
mysterykidsonderzoek kunnen als input dienen voor het bepalen van 
de inrichtingen en het evenement.  
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Taakveld  
Openbare ruimte 


Toezicht bij tentfeesten en evenementen  


Toelichting taak 
 


Toezicht en handhaving bij tentfeesten en evenementen op het gebied 
van brandveiligheid en geluid 


Omvang taak Inzet toezicht brandveiligheid bij alle tentfeesten: 
- Vooraf door gemeentelijk toezichthouder 
- Tijdens het feest door vrijwilligers brandweer 


Inzet toezicht geluid bij tentfeesten: 
- Alleen op basis van klachten 


Inzet toezicht brandveiligheid bij grote evenementen  
- Bereikbaarheid hulpverleners 
- Brandgevaarlijke objecten 


Relatie gemeentelijk 
beleid 


Gemeentelijk evenementenbeleid 


Prioritering Hoog 
Maatschappelijk effect Olst-Wijhe heeft veilige tentfeesten en evenementen 
Doelstellingen Het waarborgen van de openbare orde en veiligheid bij evenementen 


(door met name vergunningencontrole) 
Adequaat 
handhavingsniveau 


Zie omvang taak 
 


Capaciteit 100 uren 
 


Monitoring  
(effectindicator) 


Toename gevoel van veiligheid bij evenementen (gemeentemonitor) 


Randvoorwaarden 
 


Voldoende inzet, samenwerking met politie en particuliere beveiliging 
en organisatoren.  
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8. Productbladen Raalte 
 
 


Taakveld bouwen Bouwcontroles 
Toelichting taak Het uitvoeren van toezicht op verleende omgevingsvergunningen – 


activiteit bouwen – voor gebouwen en bouwwerken. Daarnaast vindt 
toezicht plaats op illegale situaties: het bouwen en gebruik van 
gebouwen en bouwwerken zonder vergunning.  
 
Toezicht op weg- en waterbouwkundige projecten wordt uitgevoerd 
binnen Team Ruimte en wordt hier, voor zover het geen 
omgevingsvergunningplichtige bouwwerken betreft, buiten 
beschouwing gelaten.  


Relatie gemeentelijk 
beleid 
 


Beheersplan Integrale Handhaving, september 2006 
Beleidsplan handhaving bouw en ruimtelijke ordening, maart 2008 
(risicoanalyse) 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico Gebrekkig of geen toezicht kan leiden tot: 


- Een onveilige situatie voor bewoners en gebruikers; 
- Onnodig hoge kosten van herstel van fouten die pas in de 


gebruiksfase geconstateerd worden; 
- Negatief effect op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en 


energiezuinigheid. 
Adequaat 
handhavingniveau 
 


Van alle verleende omgevingsvergunningen wordt het volgende 
gecontroleerd; 


• Wapeningscontroles  100% 
• Tussentijdse controles  afhankelijk van complexiteit 
• Eindcontroles   100 % 


 
Capaciteit 800 uren  
Autonoom naleefgedrag Via toezichtrapportages en interviews is een beeld ontstaan van het 


naleefgedrag. Daaruit mag geconcludeerd worden dat wekelijks 
ernstige gebreken worden geconstateerd.  


Toezichtinstrument Het toezichtprotocol in Beleidsplan van maart 2008 
Monitoring/voortgang De voortgang kan worden gevolgd door gebruik te maken van de 


navolgende gegevens; 
- Aantal verleende vergunningen 
- Aantal uitgevoerde controles: 
- Aantal geconstateerde overtredingen 
- Monitoring naleefgedrag (toezichtrapportages)  
- Jaarlijkse evaluatie. 


Randvoorwaarden 
 


-Handhaafbaarheid van de voorschriften 
-Tijdige overdracht van toezicht naar handhaving 
-Vastleggen van overtredingen in dossiers 
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Taakveld bouwen Illegale vellingen en naleving herplantplicht 
Toelichting taak Het gaat hier om het uitvoeren van controles op naleving van de 


herplantplicht uit het bestemmingsplan dan wel het handhaven van 
illegale, zonder daartoe verleende vergunningen, uitgevoerde 
vellingen van houtopstanden.  
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


-Beheersplan Integrale Handhaving, september 2006 
-Beleidsplan handhaving bouw en ruimtelijke ordening, maart 2008 
(risicoanalyse) 
 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico Het niet uitvoeren van deze taak betekent dat bossen en bomenrijen 


niet afdoende beschermd worden. 
  


Adequaat 
handhavingniveau 
 


Naar verwachting zullen zich ongeveer 140 situaties voordoen 
waarin controle op de herplantplicht plaatsvindt. 


Capaciteit Totaal 200 uren verdeelt in; 
- 150 uur toezicht op herplantplicht 
- 50 uur toezicht op illegale vellingen.  


Effectindicatoren - Afname aantal illegale vellingen 
- Aantal controles herplantplicht 


 
Monitoring Gemeentelijk registratiesysteem. 


 
Toezichtinstrument 
 


- Toezichtprotocol zoals opgenomen in Beleidsplan, maart 
2008. 


- Jaarlijkse evaluatie. 
Randvoorwaarden Handhaafbare verplichtingen die uit kapvergunningen en 


bestemmingsplannen voortkomen.  
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Taakveld RO Handhaving Ruimtelijke Ordening 
Toelichting taak Het gaat hier om het uitvoeren van controles op bestemmingsplan 


(voorschriften bestemmingsplan m.b.t. gebruik) dan wel controles op 
activiteiten die zonder verleende omgevingsvergunning worden 
uitgevoerd en de juridisch-administratieve afhandeling die op de 
controles volgt.  
Het gaat om veldcontroles of controles naar aanleiding van een 
melding. 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


-Beheersplan Integrale Handhaving, september 2006 
-Beleidsplan handhaving bouw en ruimtelijke ordening, maart 2008 
(risicoanalyse) 
-Plan van Aanpak permanente bewoning recreatiewoningen 2007 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico Het niet uitvoeren van deze taak heeft tot gevolg dat overtredingen 


niet beëindigd worden en dat de illegale situatie in stand blijft of in 
omvang toeneemt.  


Adequaat 
handhavingniveau 
 


Uitgangspunt is dat iedere geconstateerde overtreding beëindigd of 
gelegaliseerd wordt. Prioriteit wordt gegeven aan situaties waar de 
veiligheid en de (volks)gezondheid in het geding is. In deze situaties 
wordt onmiddellijk opgetreden. 


Capaciteit 1.350 uren 
Autonoom naleefgedrag Momenteel is er een toename in illegaal bouwen, omdat de 


verruimingsbepalingen van vergunningvrij bouwen onder de Wabo, 
niet altijd juist worden geïnterpreteerd. 


Toezichtinstrument 
 


Toezichtprotocol zoals opgenomen in Beleidsplan, maart 2008 en 
het Plan van aanpak permanente bewoning recreatiewoningen 2007.


Monitoring/voortgang -Aantal controles voorschriften bestemmingsplan. 
-Aantal overtredingen. 
-Vooraankondiging. 
-Bouwstop. 
-Handhavingbeschikking. 
- Jaarlijkse evaluatie. 


Randvoorwaarden -Tegenlezen juridische correspondentie door een jurist. 
-Voorschriften zijn eenduidig en handhaafbaar. 
-Tijdige overdracht van toezicht naar handhaving. 
-Overtredingen worden in dossiers vastgelegd. 
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Taakveld   
Openbare Ruimte 


Handhaving Openbare Ruimte 


Toelichting taak Toezicht in de openbare ruimte door Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA’s). Een belangrijk speerpunt voor 2014 
is de ‘groene regelgeving’, zoals het illegaal storten van afval in het 
buitengebied en andere milieudelicten. Tevens vindt verscherpt 
toezicht plaats op hotspots van overlast van hondenpoep en 
loslopende honden in landgoederen.  Ook vernielingen of 
beschadigingen in het publieke domein zoals openbaar groen en 
straatmeubilair zijn speerpunten voor 2014.  


Relatie 
handhavingsbeleid 


- Beheersplan integrale handhaving, september 2006 
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico Niet of gebrekkig toezicht kan leiden tot : 


- verrommeling van de openbare ruimte; 
- afname van de leefbaarheid; 
- vervuiling van de gemeente; 
- minder goede bereikbaarheid/toegang in geval van illegaal 


parkeren; 
- toename overlast bewoners 
- afname naleefgedrag 


Taken en  
Capaciteit 


Aandachtsgebieden 2014 
APV – Milieu 
(illegale stort en milieudelicten) 


670 


APV – Algemeen 
(hondenpoep en loslopende honden) 


400 


APV - Publiek domein 
(openbaar groen en straatmeubilair) 


675 


Jeugdtoezicht 400 
Parkeren 450 
Verkeerstoezicht 400 
Subtotaal 2995 
Improductieve uren¹ 749 
Totaal 3744 


 
De uren worden ingehuurd bij de politie 


Autonoom naleefgedrag Er worden veel overtredingen geconstateerd. Continu toezicht is 
geboden.  


Toezichtinstrument 
 


APV en toezichtprotocollen. 
 


Monitoring/voortgang - Aantal mutatieverslagen en proces-verbalen per 
aandachtsgebied. 


- Ieder half jaar wordt een monitoringsverslag overlegd. 
Randvoorwaarden Lokale regelgeving en lokaal beleid moet actueel zijn en voorzien 


zijn van handhaafbare voorschriften. 
 


 
¹= Dit zijn de uren voor; administratie, vakantie, cursus, ziekte en overleg. In het werkplan voor 2013 werd hiervoor nog een iets 
hoger percentage gehanteerd. In het afgelopen jaar is echter gebleken dat op bijna alle taakvelden door de toezichthouders 
meer uren zijn gemaakt. Navraag bij het planbureau van politie IJsselland levert op dat 20% hiervoor een gangbaar percentage 
is.  
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Taakveld 
brandveiligheid 


Brandveiligheid  


Toelichting taak Per 1 januari 2014 maakt de brandweer Raalte onderdeel uit van de 
‘Veiligheidsregio IJsselland”.   
Taken van de veiligheidsregio  zijn; advisering en toezicht op 
vergunningen die verleend zijn op grond van de Wabo 
(omgevingsvergunningen), de Algemene Plaatselijke Verordening en 
de Brandbeveiligingsverordening (evenementenvergunningen). 
 
Doel is een zo veilige mogelijke situatie te bewerkstelligen in 
situaties waar mensen verblijven of bijeenkomen.  


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


• Beheersplan Integrale Handhaving, september 2006 
• PREVAP 
• Het brandveiligheidstoezicht zal in de loop van 2014 


doorontwikkelen waardoor er niet meer sprake zal zijn van 
inzet op basis van type vergunning of melding, maar op 
basis van het brandrisicoprofiel (NVBR). 


Prioritering Hoog 
Afbreukrisico Niet of gebrekkig toezicht kan leiden tot brandonveilige situaties in 


voor veel mensen toegankelijke locaties.  
 


Adequaat 
handhavingniveau 
 


Voor 2014 wordt gestreefd naar de volgende vergunningen en 
controles: 
 


Product: 
Gebruiksvergunningen WABO-
bouwbesluit 
Gebruiksmeldingen WABO-bouwbesluit 
Brandveiligheidadvisering Activiteit Bouw 
en Milieu Complex 
Gebruiksvergunningen BBV-inrichtingen 


APV/BBV vergunning en meldingen 
Paasvuren 


Brandveiligheidadvisering en –toezicht 
(landelijke en lokale festiviteiten.  


 
 


Capaciteit 1.276 uur  
Autonoom naleefgedrag In deze branche is men genegen om de regels na te leven. 


Veiligheid staat voorop. Wel is men vaak onbekend met de 
vigerende wet- en regelgeving. 


Toezichtinstrument 
 


Landelijk protocol 


Monitoren/voortgang - Aantal gecontroleerde objecten 
- Aantal geconstateerde overtredingen 
- Jaarlijkse evaluatie. 


Randvoorwaarden n.v.t. 
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Taakveld leerplicht Leerplicht 
Toelichting taak Handhaven van de leerplicht op basisscholen en scholen voor het 


voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
 


Relatie 
handhavingsbeleid 
 


Beheersplan Integrale handhaving , september 2006 
 


Prioritering Hoog 
 


Afbreukrisico Niet of gebrekkig uitvoeren van deze taak kan leiden tot een groot 
verzuim onder leerlingen en jeugdwerkloosheid in de hand werken 
 


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Er worden contacten onderhouden met 20 basisscholen, 2 scholen 
voor het voortgezet onderwijs, 1 MBO en diverse scholen  buiten de 
gemeente.  
 


Capaciteit 1.200 uren 
 


Autonoom naleefgedrag Tijdens het schooljaar 2012/2013 zijn er 146 verzuimmeldingen 
geweest. 
 


Toezichtinstrument 
 


Ambtsinstructie Leerplichtambtenaar 
 


Monitoring/voortgang Jaarlijks wordt een leerplichtjaarverslag opgesteld. In dit verslag 
wordt gemeld: 


- Hoeveel ongeoorloofd verzuim heeft plaats gevonden 
(afname/toename); 


- In hoeveel gevallen dit tot een proces-verbaal heeft geleid. 
- Hoeveel vrijstellingen er zijn gegeven 


 
Randvoorwaarden Nauwkeurige registratie en melding van ongeoorloofd verzuim. 
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Onderwerp Toezicht DHW 
Omschrijving  Toezicht drank- en horecawet 
Relatie 
handhavingsbeleid 


Landelijke richtlijn van het Expertisecentrum handhaving horeca en 
het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Raalte. 


Prioritering Hoog 
Maatschappelijk effect Raalte heeft een veilige en gezonde woon- en leefomgeving 
Doelstellingen Het realiseren van een veilige en gezonde woon- en leefomgeving 


door toezicht te houden op het verstrekken en consumeren van 
alcohol. 
Alcoholgebruik onder jongeren (18-) terugdringen.  
Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken.  


Adequaat 
handhavingsniveau 
 


Controles vinden plaats door middel van leeftijdsgrenzencontroles. 
Deze controles richt zich op de naleving van de geldende 
leeftijdsgrenzen, zowel door de verstrekker als de jongere.  
De controles worden uitgevoerd bij hotspots. Dit zijn gelegenheden 
waar veel jongeren bijeen komen. In Raalte zijn als hotspots 
aangemerkt: 
- de kroeg 
- het evenement 
- de supermarkt  
Raalte kent veel evenementen. Er is gekozen om hier voor 2014 het 
accent te leggen.  


Capaciteit Er is een totaalbudget beschikbaar van € 10.000 voor het uitvoeren 
van leeftijdgrenzencontroles. Daarvan wordt voor ca. € 5.000 
controles ingehuurd bij het RUD-IJsselland. 
 


 Aantal 
controles 


Controle leeftijdgrens ter plaatse ¹ 2 
Controle leeftijdgrens elders dan ter 
plaatse 


0 


Evenement < 2.000 bezoekers 1 
Evenement > 2.000 < 20.000 bezoekers 3 
Evenement > 20.000 bezoekers 3 


 
¹ = Bij deze controle wordt, overeenkomstig de richtlijn van het 
     nVWA een locatie gedurende het jaar 4 x bezocht. 
 
Door het RUD worden, in opdracht van de gemeente, 15 controles 
uitgevoerd. 
 
Het resterende budget van ca. € 5.000,00 wordt besteed aan; 
voorlichting, preventie en ad hoc inzet. 
 
Naast de leeftijdgrenzencontroles door het RUD is nog 100 uur 
opgenomen voor ambtelijke ondersteuning. 
 


Toezichtinstrument Protocol, checklisten (in ontwikkeling bij het RUD) 
Effectindicatoren - afname jongeren onder 18 die alcohol in het openbaar nuttigt; 


- afname verstrekkers die alcohol schenkt/verstrekt aan jongeren  
  onder de 18; 
- afname alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde 


Monitoring - Gegevensregistratie (Squit XO). 
- Tussentijdse evaluatie en jaarrapport.  


Randvoorwaarden Voor het exact bepalen bij welke inrichtingen en welk evenement 
wordt gecontroleerd, vindt overleg plaats tussen politie, 
jongerenwerk en de teams Samenleving en V. en H. 


 





