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1. Inleiding
Voor u ligt het handhavingsjaarverslag van Team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente Valkenswaard over 2012.
De verplichting voor het opstellen van een handhavingsjaarverslag vloeit voort uit
hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevingsrecht.
In hoofdstuk 2 van dit verslag vindt u de monitoringsgegevens met betrekking tot het
uitvoeringsprogramma op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, APV
en bijzondere wetten. Belangrijk om te weten is dat dit handhavingsjaarverslag is
gebaseerd op de uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in het
uitvoeringsprogramma 2012. Dit uitvoeringsprogramma geeft geen kwalitatieve
doelstellingen of beleidsdoelstellingen om na te streven. Voor de kwalitatieve
doelstellingen wordt geput uit het coalitieprogramma (hoofdstuk 3) en het opgestelde
Teamplan 2012 (hoofdstuk 4).
Inmiddels is in het besluit omgevingsrecht opgenomen dat het bestuursorgaan een
handhavingsbeleid dient vast te stellen en dat hieruit jaarlijks een
uitvoeringsprogramma jaarlijks dient te worden vastgesteld. Er kan dus niet meer
volstaan worden met een uitvoeringsprogramma voor meerdere jaren. Aan een vast te
stellen handhavingsbeleid zijn kwaliteitseisen gesteld in het Besluit Omgevingsrecht.
Naar aanleiding van bovenstaande is in oktober 2011 door het college het
uitvoeringsprogramma handhaving 2012 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is
gebaseerd op het handhavingsbeleid dat is opgenomen in diverse documenten,
waaronder het teamplan 2012, het omgevingsbeleidsplan
2011-2014 en het coalitieprogramma.
In hoofdstuk 5 worden de afspraken met andere handhavingspartners belicht en tot
slot wordt in hoofdstuk 6 een vooruitblik naar 2013 gegeven met conclusies
en aanbevelingen die desgewenst nog opgenomen kunnen worden in het reeds
vastgestelde uitvoeringsprogramma 2013.
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2. Monitoringsgegevens
In onderstaande tabellen zijn de monitoringsgegevens opgenomen per hoofdaspect en
taakveld. De groen gearceerde velden geven aan welke taakvelden bestuurlijk een
hoge prioriteit toegekend hebben gekregen in het uitvoeringsprogramma 2012. Tussen
de haakjes zijn de aantallen weergegeven.
Tabel 1 Hoofdaspect: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aspect

Taak

Klachtenafhandeling (o.a. geluid)
Totaal Wabo

Geplande
uren
(aantallen)
2012
450 (150)
450 (150)

Feitelijke
uren
(aantallen)
2012
369 (123)
369 (123)

Feitelijke
uren
(aantallen)
2011
534 (178)
534 (178)

Wabo

Wet
milieubeheer
Wet
milieubeheer
Wet
milieubeheer
Wet
milieubeheer
Wet
milieubeheer

Coördineren HOLA metingen

320 (8)

280 (7)

240 (6)

Opslag en verkoop vuurwerk

24 (3)

24 (3)

0 (0)

In werking zijn zonder omgevingsvergunning onderdeel
milieu of Activiteitenbesluit
Inrichtingen Activiteitenbesluit type C

100 (20)

10 (2)

20 (4)

360 (30)

180 (15)

144 (12)

Inrichtingen Activiteitenbesluit type B

210 (30)

714 (102)

896 (128)

Totaal Wet milieubeheer

1014 (91)

1208 (129)

1300 (150)

Bouwen zonder omgevingsvergunning (achterstandenlijst)
Omgevingsvergunning, onderdeel sloop met asbest
Bestaande gebouwen met (bouw)vergunning
Slopen zonder omgevingsvergunning (in geval van acute
situaties)
Verleende omgevingsvergunningen, onderdeel bouw
Verwijderen bouwwerk na verstrijken
instandhoudingstermijn
Omgevingsvergunningvrij bouwen
Omgevingsvergunning slopen zonder asbest
Totaal Woningwet

400 (40)
120 (40)
20 (4)
200 (0)

688 (68)
141 (47)
15 (3)
6 (2)

240 (24)
90 (30)
10 (2)
6 (2)

2800 (350)
40 (5)

2104 (263)
48 (6)

3360 (420)
128 (16)

40 (20)
60 (30)
3680 (489)

22 (11)
10 (5)
3034 (405)

26 (13)
36 (18)
3896 (525)

Gebruiksbesluit
Gebruiksbesluit

Brandveilig gebruik gebouwen
Brandveilig gebruik tijdelijke bouwsels
Totaal Gebruiksbesluit

150 (30)
32 (8)
182 (38)

300 (60)
20 (5)
320 (65)

75 (15)
8 (2)
83 (17)

Wet Ruimtelijke
Ordening
Wet Ruimtelijke
Ordening
Wet Ruimtelijke
Ordening

Bewoning in strijd met bestemmingsplan

200 (10)

550 (27)

260 (13)

Gebruik in strijd met bestemmingsplan (niet zijnde
bewoning)
Afloop termijn tijdelijke ontheffing / beschikking

200 (10)

20 (1)

400 (20)

40 (5)

48 (6)

40 (5)

Totaal Wet Ruimtelijke Ordening

440 (25)

618 (34)

700 (38)

Woningwet
Woningwet
Woningwet
Woningwet
Woningwet
Woningwet
Woningwet
Woningwet

3

Tabel 2

Hoofdaspect: Algemene Plaatselijke Verordening

Taak

Geplande uren
(aantallen)
2012

Storten / dumpen van afval
Toezicht op sluitingstijden horeca
Evenementen (mbt brandveiligheid / geluid)
Voorwerpen aan of op de openbare weg
Parkeren openbare ruimte*

150 (50)
300 (10)
120 (20)
500 (500)
875 (3500)

Plakken en kladden
Gebruik openbaar groen / openbare grond **
Klachtenafhandeling
Overlast honden
Defecte voertuigen, wrakken, caravans en
reclamevoertuigen
Hinderlijke / gevaarlijke dieren
Standplaatsen
Gevonden voorwerpen / fietsen
Totaal Algemene Plaatselijke Verordening

150 (50)
200 (200)
250 (250)
30 (30)
60 (30)
1 (1)
20 (10)
0
2656 (4151)

Feitelijke
uren
(aantallen)
2012
240 (80)
60 (2)
24 (4)
7 (7)
832
(3329)
6 (2)
130 (0)
131 (131)
65 (65)
60 (30)

Feitelijke
uren
(aantallen)
2011
117 (39)
60 (2)
66 (11)
5 (5)
1065
(4260)
3 (1)
0 (0)
350 (350)
171 (23)
106 (53)

18 (18)
2 (1)
31 (62)
1606
(3731)

24 (24)
6 (3)
1973
(4771)

* Parkeren openbare ruimte omvat zowel fiscaal als Wet mulder en bestuurlijke boetes. De fiscale overtreding betreft 100%
parkeerovertredingen (betaald parkeren). De Wet Mulder overtredingen en bestuurlijke boetes zijn overlastgevende
overtredingen (parkeren, verkeer of anderszins overlast).Voor een deel van de Wet mulder feiten ontvangt de gemeente een
zogenaamde PV-vergoeding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), € 25,- voor parkeerfeiten en € 40,- voor
overlastfeiten.
** In 2012 is een inventarisatie gemaakt van snippergroen wat zonder toestemming van de gemeente in gebruik is bij derden.
Deze inventarisatie is in samenwerking met team ROE gerealiseerd en hieruit zijn 821 situaties naar voren gekomen waar zonder
toestemming snippergroen in gebruik is bij derden. De genoemde uren zijn uitsluitend van team vergunningen, toezicht en
handhaving. Er moet nog nader bepaald worden hoe hiermee omgegaan wordt.

Het huidige boastelsel maakt sinds 2010 uitwisseling van boa’s tussen gemeenten
onderling makkelijker. Om dit binnen de regio Brabant Zuid-Oost mogelijk te maken
is begin 2012 een regionaal samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle
gemeente in de regio, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef. In 2012 heeft
Valkenswaard van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt door de inhuur van
Boa’s bij de Stichting Stadswacht Helmond. Aanleiding hiervoor was (langdurige)
ziekte van twee van de drie Boa’s van de gemeente Valkenswaarden en later een
ontstane vacature door einde dienstverband van een Boa. Een koppel van twee Boa’s
van Stichting Stadswacht Helmond heeft vanaf maart 2012 tot einde 2012 toegezien
op het betaald parkeren, fout parkeren en de kleine ergernissen (o.a. hondenpoep,
verkeerd geparkeerde aanhangers etc.).
Naar aanleiding van positieve resultaten wordt deze samenwerking ook in 2013
doorgezet.
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Tabel 3

Hoofdaspect: Bijzondere wetten

Taak

Geplande
uren 2012
50
30 (10)
80 (10)

Drugsoverlast
Horeca-inrichtingen (vergunningen)
Totaal Bijzondere wetten

Tabel 4

Geplande
uren 2012
630
630

Besluit bodemkwaliteit (lozingen bodem)
Totaal Besluit bodemkwaliteit

Feitelijke
uren 2012
152
152

Feitelijke
uren 2011
430
430

Hoofdaspect: Wet Gemeentelijke Basis Administratie

Taak

Geplande
uren 2012
960
960

Controle bewoning gebouwen
Totaal bewoning gebouwen

2.1.

Feitelijke
uren 2011
40
84 (28)
124 (28)

Hoofdaspect: Wet bodembescherming

Taak

Tabel 5

Feitelijke
uren 2012
50
24 (8)
74 (8)

Feitelijke
uren 2012
1053
1053

Feitelijke
uren 2011
692
692

Bestuursrechtelijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op het voorkomen, dan wel ongedaan
maken van een situatie die in strijd is met wettelijke voorschriften. Bestuursrechtelijke
handhaving is als zodanig dus niet gericht op straffen maar op het herstellen van of
naar de gewenste toestand.
Soort
Verzoeken tot handhaving
Afgewezen verzoeken tot handhaving
Preventieve dwangsom
Voornemen opleggen last onder dwangsom
Opleggen last onder dwangsom
Opleggen last onder bestuursdwang
Wrakingsbrieven ter behoud van rechten gemeente
Afgehandelde handhavingszaken
Geïnde verbeurde dwangsommen
Sluiting panden (Damocles)

Aantal
10
5
3
41
22
1
207*
37
4
4

Opgemerkt wordt dat het op informele wijze oplossen van situaties die in strijd zijn
met wettelijke voorschriften de voorkeur heeft boven het daadwerkelijk innen van
dwangsommen.
* In het kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn voor 200 geïnventariseerde strijdige situaties wrakingsbrieven
verzonden.
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2.2.

Integrale samenwerking team ROE

In de loop van 2012 is gebleken dat er behoefte bestond om meer input te leveren bij
de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan ”Buitengebied”. Hierop is besloten
om door het team VTH een een grondige inventarisatie uit te doen, waarbij de
aanwezige huidige situatie, het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 1998” en
de nieuwe plankaarten vergeleken zijn. Uit deze scan zijn 400 verschillen ontdekt,
waarbij uiteindelijk 200 punten betrekking hadden op strijdige bebouwing of gebruik.
In navolging van deze scan is nader beleid ontwikkelt waarbij er een indeling
gemaakt in vier categorieën:
Categorie 1: strijdige situaties ontstaan voor 27 augustus 1976;
Categorie 2: strijdige situaties ontstaan op of na 27 augustus 1976 maar voor 29 juni
1986;
Categorie 3: strijdige situaties ontstaan op of na 29 juni 1986 maar voor 8 juli 1999;
Categorie 4: strijdige situaties ontstaan op of na 8 juli 1999.
De strijdige situaties, (dit betreft ca. 75 gevallen) die in categorie 1 vallen, zullen door
middel van een aanduiding op de verbeelding behorende bij het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied gelegaliseerd kunnen worden. Het opnemen van een
aanduiding op de verbeelding is mogelijk vanwege de overgangsbepalingen in het
bestemmingsplan “Buitengebied 1977”. Na vaststelling van het nieuwe
bestemmingsplan zal per bouwwerk een omgevingsvergunning aangevraagd moeten
worden ter legalisatie van de bouwwerken en hiervoor zullen bijbehorende
legeskosten moeten worden betaald.
De overige strijdige situaties zullen per individueel geval bekeken worden. Er zullen
termijnen gesteld worden voor verwijdering danwel (indien mogelijk) het doen van
legalisatie-aanvragen. In geval van handhaving zal een en ander worden vastgelegd in
een persoonsgebonden besluit onder voorwaarden. Hieronder is een richtlijn
aangegeven hoe om te gaan met de betreffende categorieën.
Categorie 2, bouwwerken verwijderen binnen maximaal 7 jaar.
Categorie 3, bouwwerken verwijderen binnen maximaal 5 jaar.
Categorie 4, bouwwerken verwijderen binnen de op dit moment gehanteerde
termijnen voor het opheffen van strijdige situaties.
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3. Coalitieprogramma 2010-2014
In het coalitieprogramma zijn een aantal toezicht- en handhavingsgerelateerde zaken
opgenomen. Onderstaand is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de diverse
punten. Een deel van onderstaande informatie was ook al in het
handhavingsjaarverslag 2012 opgenomen, maar is nu uitgebreid met de informatie
over 2012.
•

Handhaving zal rechtvaardig en eerlijk geschieden.
Voor toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijk
vastgestelde handhavingsstrategie “Zo handhaven we in Brabant”. Dit waarborgt
een gelijke en rechtvaardige handelswijze bij toezicht en handhaving.

•

Gestreefd wordt naar het inlopen van de achterstanden in handhavingzaken
binnen deze raadsperiode.
Om de handhavingsachterstanden (bouw en bestemmingsplannen) in te lopen
binnen deze raadsperiode is gekozen voor een drieledige aanpak:
- door de komst van de Wabo bleek het noodzakelijk de geconstateerde- en
vermoedelijke strijdigheden nog eens tegen het licht te houden omdat het
begrip vergunningsvrij bouwen verder verruimd is met de komst van de
Wabo. Hiermee zijn tientallen dossiers gesloten omdat ze uit nader
onderzoek niet (meer) strijdig bleken;
- in 2011 is externe hulp aangetrokken voor het afhandelen van een aantal
dossier. Uit vooronderzoek is toen gebleken dat een aantal dossiers in 2012
opgepakt zouden worden. In 2012 zijn 33 dossiers verder onderzocht. Van
deze dossiers zijn er 10 niet verder opgepakt in afwachting van nieuw te
bepalen beleid, wat in de loop van september 2012 is vastgesteld. Van de
overblijvende dossiers hebben er 16 een vooraanschrijving ontvangen, bij
4 zaken is een last onder dwangsom opgelegd en bij 3 zaken is een
persoonsgebonden beschikking genomen;
- in 2011 is een deel van de handhavingsachterstanden opgepakt door de
huidige formatie door 57 achterstallige dossiers af te werken. Ook in 2012
zijn deze werkzaamheden doorgegaan en zijn de laatste 33 achterstallige
dossiers ingelopen.

•

Bij evenementen wordt een strakke lijn gehanteerd. Er komt een helder
meldingspunt.
In 2011 is de klachtenlijn zodanig ingericht dat voor (geluids)overlast buiten
kantoortijden een centraal klachtennummer gebeld kan worden. Hiervoor zijn we
aangesloten bij de consignatiedienstregeling van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE). Via de klachtenlijn zorgt de meldkamer van de politie
ervoor dat een geconsigneerde van het SRE op de hoogte wordt gesteld. De
geconsigneerde komt ter plaatse indien nodig en koppelt rechtstreeks terug aan de
melder. In 2012 zijn in totaal 26 oproepen geweest van de
consignatiedienstregeling van het SRE, een drietal klachten had betrekking op
evenementen.
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•

Overtreders van geluidsnormen worden direct beboet.
Het is wettechnisch gezien voor de gemeente Valkenswaard niet mogelijk om
direct strafrechtelijk te beboeten omdat er geen Bijzonder Opsporings Ambtenaar
(BOA) in dienst hebben die bevoegd is te verbaliseren op basis van domein 2
(milieu). Ook constatering door een toezichthouder en vervolgens op grond van
een verslag laten verbaliseren door een milieu BOA is niet mogelijk omdat een
BOA zelf fysiek aanwezig moet zijn geweest bij de geconstateerde overtreding.
Wanneer er sprake is van recidive (herhaaldelijk overtreden van dezelfde
voorschriften binnen een bepaalde periode) kan wel strafrechtelijk opgetreden
worden. Van belang hierbij is dat een meting wordt bijgewoond door ten minste
twee toezichthouders of dat een BOA domein milieu of politieagent aanwezig is
bij de meting, anders kan geen proces verbaal opgemaakt worden. Er is dan echter
nog geen sprake van een direct beboeten omdat het Openbaar Ministerie
vervolgens bepaald of er al dan niet strafrechtelijk opgetreden gaat worden.
Bij geluidsoverlast in een gebied waar veel horeca geconcentreerd zit is het niet
eenvoudig om handhavend op te kunnen treden omdat er vaak sprake is van
meerdere overtreders. Om de handhaafbaarheid van geluidnormen
(bestuursrechtelijk) te vergemakkelijken is in 2011 een start gemaakt met
horecalawaai-metingen (HOLA). In 2011 zijn bij een zestal horecabedrijven in het
centrumgebied HOLA metingen verricht. In 2012 is verdergegaan met de HOLAmetingen en zijn onderstaande bedrijven aan bod gekomen:
- B&N de party company, Markt 32;
- XQS4YOU, Dommelseweg 2 (wegens sluiting niet afgerond);
- Ditisit, Molenstraat 4;
- Jo d’n Urste, Markt 41;
- Le Troubadour, Markt 35;
- Bommel Partycentrum, Bergstraat 33.

•

De sluitingstijden worden zodanig bepaald en gehandhaafd, dat in het
weekend de nachtrust in het dorp aanzienlijk minder wordt verstoord. Tegen
verstoring van openbare orde en nachtrust wordt streng opgetreden.
In 2012 zijn een tweetal controles (april en oktober) uitgevoerd op de
sluitingstijden. Tijdens deze controles zijn geen overtredingen van de sluitingstijd
geconstateerd.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
Op 1 juli 2011 is het samenwerkingsconvenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
ondertekend. Op 1 juli 2012 is dit convenant verlengd en is er door de horeca,
politie, brandweer en gemeente afzonderlijk en gezamenlijk gewerkt aan de
veiligheid en overlast bestrijding in het uitgaansgebied. Eind 2012 heeft er
wederom een grootschalige enquête plaatsgevonden onder bewoners van het
centrum en heeft de politie gerapporteerd wat de ontwikkelingen zijn op het
gebied van aan uitgaan gerelateerde overlast.
Het evaluatierapport laat zien dat er in 2012 veel werk is verzet wat betreft de
leefbaarheidsaspecten. Zo is er door de gemeente een onderzoek gehouden naar
beschikbaarheid van taxi’s en zijn er door de horeca collectieve afspraken
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gemaakt met een taxibedrijf. Ook is door de politie het afgelopen jaar intensief
toegezien op het dealen van drugs en zijn er veel aanhoudingen verricht. Aan de
hand van de evaluatie is besloten om de samenwerking vanuit de Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan voort te zetten. De uitvoering van maatregelen wordt actief
bewaakt, zodat ook nagekomen wordt wat is afgesproken.

Damoclesbeleid
Op 1 januari 2012 is de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b
Opiumwet (Damoclesbeleid) in werking getreden. Hiermee worden
hennepkwekerijen in de gemeente Valkenswaard hard aangepakt door de panden
waar deze zijn aangetroffen te sluiten. De aanleiding van deze aanpak is dat de
gemeente steeds vaker wordt geconfronteerd met illegale verkooppunten van
verdovende middelen en het exploiteren van hennepkwekerijen, zowel in
woningen als bedrijven. Naast het feit dat deze activiteiten strafbaar zijn, levert dit
ook extra risico’s, zoals ernstig (brand)gevaar, op voor de woonomgeving. In 2012
is 5 maal gebruik gemaakt van dit nieuwe instrument.

Toepassing Wet BIBOB
De toepassing van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het
Openbaar Bestuur) is in 2012 uitgebreid. Vanaf 1 januari 2012 wordt de Wet
BIBOB namelijk ook toegepast op de omgevingsvergunning (wabo) op gebied van
bouw en milieu om witwaspraktijken en fraude in de bouw te voorkomen. Onder
andere aanvragen met gebruiksfunctie wonen, waarbij sprake is van een woning
met een bouwsom hoger dan € 500.000,-, worden gescreend. Een van de zaken die
worden onderzocht is of de financiële middelen waarmee de bouw wordt
bekostigd niet uit het criminele circuit komen. Dat kan namelijk een weigering
van de betreffende vergunning opleveren.

Uitgaansgeweld
In het politiejaarplan 2012 is uitgaansgeweld als prioriteit opgenomen. De cijfers
op gebied van openlijke geweldplegingen, bedreiging en mishandeling zijn in
Valkenswaard sinds ten opzichte van de afgelopen jaren sterk afgenomen. De
geweldsratio voor de afdeling Valkenswaard Waalre bedraagt in 2012 114 %.
Gezien het doel 60 % voor 2012 is dit een bijzonder mooi resultaat. De
geweldsratio betreft het aantal verdachten dat met een proces-verbaal is
aangeleverd bij het Openbaar Ministerie in relatie tot het aantal geregistreerde
aangiften. Het gaat daarbij om het totaal van openlijke geweldpleging tegen
personen, bedreiging en mishandeling.
Het aantal aangiften van geweldsdelicten in het uitgaansgebied van Valkenswaard
daalde in 2012 naar 21 ten opzichte van 37 in het jaar 2011. De structurele
investering in het horecadetachement en de samenwerking met o.a. de
horecaportiers draagt absoluut bij aan dit prachtige resultaat. Tijdens het weekend
wordt in het horecagebied in eerste instantie zoveel mogelijk getracht geweld te
voorkomen door ruziezoekende personen te scheiden en weg te sturen voordat het
tot geweld komt. Daders die niet willen luisteren en toch geweld plegen worden
aangehouden.
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Uit onderzoeken naar het horecageweld in het centrum van Valkenswaard blijkt
dat het merendeel van de verdachten en ook vaak de slachtoffers onder invloed
zijn van alcohol en/of drugs. De politie heeft naar aanleiding daarvan
verschillende onderzoeken verricht, speciaal gerelateerd aan jeugd in combinatie
met het uitgaansgebeuren in Valkenswaard. Ook buiten dit onderzoek werden in
het uitgaansgebied meerdere personen gecontroleerd i.v.m. het dealen van drugs.
In 2012 zijn 71 personen in Valkenswaard gehoord m.b.t. het dealen van drugs.
Van deze personen werden er 36 uiteindelijk als verdachte middels een dossier
aangeboden aan het OM, wat een zeer goed resultaat is te noemen.
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4. Teamplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2012
In het Teamplan Vergunning, Toezicht en Handhaving 2012 zijn, aangaande toezicht
en handhaving, een aantal actiepunten opgenomen. Onderstaand wordt op deze punten
ingegaan.
•

Controle strijd bestemmingsplan: wegwerken achterstanden en voorkomen
van nieuwe achterstanden
Het wegwerken van handhavingsachterstanden is tevens onderdeel van het
coalitieprogramma. Dit jaar is de trend van andere jaren voortgezet en zijn
(zoals eerder aangegeven) 33 handhavingsdossiers ingelopen en daarmee
zijn de handhavingsachterstanden weggewerkt. Daarnaast is een start
gemaakt met team ROE voor een inventarisatie van de strijdigheden in het
nieuwe plangebied van het bestemmingsplan buitengebied. Meer
specifieke informatie hierover is in paragraaf 2.2. opgenomen.

•

Consequenties HOLA metingen
Naar aanleiding van de geplande HOLA metingen zouden
handhavingsacties uitgevoerd worden conform het horecastappenplan. Dit
traject is na gebleken overtredingen in gang gezet. Echter bleek in de loop
van een handhavingstraject dat procedureel niet de juiste weg gevolgd is.
Naar aanleiding hiervan is het horecastappenplan inmiddels aangepast.

•

Backup bevolkingscontroleur en goede registratie en monitoring
In 2012 is tijd geïnvesteerd om een extra teamlid wegwijs te maken in de
werkzaamheden van de bevolkingscontroleur. Hiermee is een backup voor
de taak bevolkingscontroleur gegarandeerd. Daarnaast is aandacht besteed
aan monitoring en standaard registraties voor bevolkingscontroles.
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5. Afspraken met andere betrokken bestuursorganen en
strafrechtelijke handhavingspartners
Het is meer en meer een wens van overheden om gezamenlijk op te trekken bij
toezicht en handhaving, hiervoor heb je partners nodig.
De gemeente Valkenswaard heeft in het kader van toezicht op watertaken een
dienstverleningsovereenkomst (dvo) met Waterschap de Dommel. Het waterschap
voert toezichthoudende taken uit met betrekking tot indirecte lozingen door bedrijven
in Valkenswaard. Daar waar mogelijk wordt samen opgetrokken door toezichthouders
van het waterschap en de gemeente.
Daarnaast heeft de gemeente Valkenswaard net als alle andere Brabantse gemeenten
de “Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht” (Zo handhaven we in
Brabant) ondertekend. Dit betekent een uniforme wijze van toezicht en handhaving.
Ook de drie Brabantse politieregio’s hebben de bestuursovereenkomst ondertekend.
Ook heeft de gemeente Valkenswaard een dvo met de Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost (vrbzo). Op 1 juli 2012 is al het brandweerpersoneel (met uitzondering van
de vrijwillige brandweer) overgegaan naar de vrbzo. Op deze datum is ook een dvo in
werking getreden waarin de personele bezetting en samenwerking geregeld is. In de
praktijk zijn de medewerkers van de vrbzo met regelmaat op het gemeentehuis
aanwezig en vind ook regelmatig afstemming plaats tussen toezichthouders van de
gemeente en van de vrbzo. Daar waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken om de
lastendruk voor de ondernemer te verminderen en de kwaliteit van toezicht en
handhaving te verbeteren.
Naast bovenstaande bestuurlijke afspraken is in 2012 bij één handhavingszaak ook
samengewerkt met de afdeling Korps Chef Wetten van de Politie Brabant Zuidoost.
Ook is in 2012 het Bestuurlijk Interventieteam Valkenswaard (BIVA) opgericht. Het
interventieteam is een klein multidisciplinair team dat bestaat uit medewerkers van
team VTH, W&I, de politie Brabant Zuidoost, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en
daar waar nodig andere partijen. Het team treedt slagvaardig op ter opheffing van de
schending van de veiligheid, wet en regelgeving, waardoor het woon- en leefklimaat
wordt aangetast. Het interventieteam benut daartoe alle beschikbare bestuurlijke
handhavingsinstrumenten en schroomt hierbij niet om de grenzen van de regelgeving
op te zoeken. De interventieprojecten lopen van vooronderzoek tot en met nazorg.
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6. Conclusies, aanbevelingen en successen
6.1.

Aanbevelingen 2011

Naar aanleiding van het jaarverslag 2011 zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In
deze paraaf wordt verwoord wat daadwerkelijk met deze aanbevelingen is gedaan.
1. Aanbevolen wordt om zo snel mogelijk te komen tot de aanschaf van een
applicatie waarin alle Wabo taken controletechnisch gezien opgenomen
kunnen worden.
In 2012 is besloten niet meer te wachten op de A2 samenwerkingspartners met
de aanschaf van een WABO applicatie, maar is overgegaan tot de aanschaf
van Squit XO. De daadwerkelijke implementatie zal in de loop van 2013
plaats vinden.
2. Aanbevolen wordt om medewerkers zodanig te faciliteren dat eenduidig en
eenvoudig verantwoording kan worden afgelegd over de bestede uren met
betrekking tot het uitvoeringsprogramma. Voor een groot deel zou een Wabo
applicatie hierin kunnen voorzien. Waarschijnlijk blijven er nog wel een
aantal taken (met name APV en bijzondere wetten) die hierin niet verwerkt
kunnen worden, hiervoor zal een ander systeem gevonden moeten worden.
Naar aanleiding van het jaarverslag 2011 is aanbevolen om te beoordelen of de
tijdregistratie (WBU) aan kan sluiten op het uitvoeringsprogramma. In 2012 is
veel energie gestoken in het uitlijnen van de WBU (tijdregistratie) posten op
zowel het teamplan, het uitvoeringsprogramma als de begroting. Met ingang
van 1 januari 2013 wordt op deze nieuwe manier uren geschreven in WBU.
In een samenspel met de nieuwe WABO applicatie en andere
registratiesystemen (zoals melddesk) zal in de toekomst op een eenvoudige
manier gemonitord kunnen worden.
3. Aanbevolen wordt om bij het op te stellen uitvoeringsprogramma voor 2013
een bijlage op te nemen waarin de diverse onderwerpen uit het
uitvoeringsprogramma toegelicht worden
Bovenstaande aanbeveling werd gedaan omdat niet altijd duidelijk was wat
met een onderwerp bedoeld werd. In het uitvoeringsprogramma 2013 is
uiteindelijk niet gekozen voor een bijlage met uitleg, maar voor een
verduidelijking van de onderwerpen. Daar waar mogelijk zijn ook posten
samengevoegd, zodat ook geen discussie meer bestaat over op welke post er
geregistreerd moet worden.
4. Voor wat betreft de HOLA metingen wordt aanbevolen om de komende jaren
steekproefsgewijs toezicht te houden op de vastgestelde geluidsnormen en
daar waar nodig handhavend op te treden. Hierdoor zal het naleefgedrag
verbeteren en de leefbaarheid in het centrum verbeteren.
In 2012 zijn steekproefsgewijs HOLA metingen uitgevoerd. Echter bleek in de
loop van een handhavingstraject dat procedureel niet de juiste weg gevolgd is.
Naar aanleiding hiervan is het horecastappenplan inmiddels aangepast.
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5. Het is van belang voor een goede uitoefening van integrale handhaving en het
goed kunnen vervullen van een oog- en oorfunctie voor elkaar om enigszins op
de hoogte te zijn van elkaars werkvelden. Er wordt dan ook aanbevolen om in
2012 verder uitvoering te geven aan dit actiepunt uit het teamplan 2011. Je
zou kunnen denken aan één of twee themadagen waarin vakspecialismen aan
elkaar gekoppeld worden.
In 2012 is verdere invulling gegeven aan het onderling meelopen met de
diverse vakspecialisme’s (milieu, bouwen, bevolkingscontrole en BOA’s). Dit
is als positief ervaren en wordt in 2013 voortgezet.
6.2.

Monitoringsgegevens uitvoeringsprogramma

Waar vorig jaar in de conclusies en aanbevelingen de aandacht in het jaarverslag
vooral uitging naar monitoring en systemen, wordt dit jaar wat meer op detailniveau
ingezoomd op de geplande activiteiten. Natuurlijk blijven monitoring en systemen een
punt van aandacht, maar nu de eerste stappen in de juiste richting zijn gezet moet dit
eerst een kans krijgen zich te bewijzen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat een redelijk realistische inschatting is
gemaakt van de werkzaamheden voor 2012. Nu we de feitelijke gegevens van de
uitvoering weten, zien we dat op enkele onderdelen een aanzienlijk verschil is in
ingeschatte- en feitelijke tijdsbesteding:
• bij de post “in werking zijn zonder omgevingsvergunning onderdeel milieu of
melding Activiteitenbesluit” zien we slechts 10 uur tijdsbesteding in 2012,
waar 100 uur geschat was. Daar staat tegenover dat bij “Inrichtingen
Activiteitenbesluit type B en C” (milieucontroles) bijna 900 uur tijdsbesteding
is geweest in 2012 terwijl slechts 570 uur ingeschat was. De aantallen
milieucontroles die uitgevoerd moesten worden in 2012 bleken hoger dan
geschat. Daardoor bleef nagenoeg geen tijd over om te inventariseren of er
nieuwe bedrijven gevestigd en/of verhuisd zijn binnen onze gemeente;
Aanbevolen wordt om de ingeschatte werkvoorraad milieucontroles te filteren
uit Squit. Aangezien in dit programma de toekomstige controles nagenoeg
allemaal vooruit gepland zijn, kan vanuit Squit een realistische inschatting
gemaakt worden van de werkvoorraad.
•

voor het onderdeel “verleende omgevingsvergunningen, onderdeel bouw”
(reguliere bouwcontroles) zien we dat ook flink minder uren zijn besteed dan
was verwacht (-700 uur). De trend van aantal verleende bouwvergunningen
loopt de laatste jaren steeds verder naar beneden. Daar waar wel een
omgevingsvergunning onderdeel bouw wordt aangevraagd en verleend, wordt
de uitvoering van de bouw uitgesteld. De minderuren zijn ingezet op andere
taakvelden, zoals inlopen achterstanden, brandveilig gebruik gebouwen en een
samenwerking met team ROE rondom het bestemmingsplan buitengebied;
Aanbevolen wordt om in het uitvoeringsprogramma 2013 wederom rekening
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te houden met een terugloop van het aantal uren wat besteedt wordt aan
reguliere bouwcontroles.
•

Op toezicht sluitingsuur horeca is feitelijk ook minder inzet geweest dan
gepland. Deze activiteit was gekoppeld aan de HOLA metingen en aangezien
procedureel niet de juiste weg is gevolgd zijn in afwachting van reparatie
werkzaamheden hiervan geen verdere controles uitgevoerd. Omdat dit avonden nachtwerkzaamheden betrof is ervoor gekozen dit niet te compenseren.

Naast bovenstaande worden nog een tweetal aanbevelingen gedaan met betrekking tot
monitoring en registratie.
Aanbevolen wordt om zorgvuldig om te gaan met de inrichting van Squit XO, zodat in
een later stadium op een zo efficiënt mogelijke wijze voldoende en heldere gegevens
gegenereerd kunnen worden uit Squit XO.
Door de posten in WBU af te stemmen met het teamplan en het
uitvoeringsprogramma betekend dit feitelijk dat jaarlijks opnieuw bekeken moet
worden of de posten nog actueel zijn. Aanbevolen wordt om eind 2013 te bekijken of
deze manier van tijdschrijven effectief is geweest en waar eventueel aanpassingen
nodig zijn.
6.3.

Coalitieprogramma 2010-2014

Voor wat betreft het coalitieprogramma kan gesteld worden dat we goed op weg
waren en nog steeds zijn. Omdat er minder omgevingsvergunningen onderdeel bouw
worden aangevraagd komt er tijd vrij om structureel aandacht te besteden aan
handhaving, waardoor het opbouwen van nieuwe achterstanden voorkomen wordt. Dit
blijft een aandachtspunt als de economie weer aantrekt en er weer meer gebouwd gaat
worden.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn horecalawaai en sluitingstijden. In 2011
is een duidelijk signaal afgegeven door te handhaven op opgelegde geluidnormen.
Ondanks dat het handhavingstraject niet in orde leek doordat niet de juiste procedure
was gevolgd is dit toch een belangrijk signaal geweest. Gewapend met een aangepast
horecastappenplan kunnen in 2013 weer opnieuw controles op horecalawaai
uitgevoerd worden. Deze controles zullen gecombineerd worden met controle op
sluitingstijden en paracommercie.
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6.4.

Teamplan

Er zijn geen handhavingsachterstanden meer op het gebied van ruimtelijke ordening,
er is zelfs geïnvesteerd in een nieuw bestemmingplan buitengebied in samenwerking
met team ROE om nieuwe strijdige situaties te voorkomen en/of beter te beheersen.
Omdat bleek dat procedureel aanpassingen gedaan moesten worden in de handhaving
romdom de HOLA metingen moet hierin in 2013 opnieuw ingestoken worden.
Daarnaast is tijd geïnvesteerd om een extra teamlid wegwijs te maken in de
werkzaamheden van de bevolkingscontroleur. Echter is vanaf december 2012
onverwacht een van de medewerkers niet meer inzetbaar, waardoor in 2013 opnieuw
energie gestoken moet worden in het wegwijs maken van een extra medewerker voor
bevolkingscontroles.
6.5.

Successen

Als bij het evalueren van het afgelopen jaar alleen maar stil wordt gestaan bij zaken
die niet helemaal goed gingen of beter kunnen, dan werkt dat niet motiverend voor
medewerkers. Het is dan ook goed om stil te staan bij zaken die goed zijn gegaan en
waar je als team trots op mag zijn. Natuurlijk doen we “gewoon ons werk” en doen
we ons best om het zo goed mogelijk te doen. Om alles wat goed is gegaan te
benoemen zou overdreven zijn, maar toch zijn er een aantal zaken de moeite waard
om apart te benoemen:
• er is een pilot digitaal toezicht gestart waardoor efficiency voordeel behaald
wordt, eenduidig wordt gewerkt en papier bespaard wordt;
• door te werken met digitalechecklisten.nl kan snel en eenvoudig een
controlerapport en standaard tekst voor in een aanschrijving worden
gegenereerd. Dit levert tijdwinst op en de ondernemer kan sneller worden
geïnformeerd;
• er is input geleverd aan het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. In
samenwerking met team ROE en in overleg met de provincie Noord Brabant,
is er een inventarisatie gedaan van de huidige situatie. Hieruit zijn 200
strijdige situaties voortgekomen en ingedeeld in een viertal categorieën,
variërend van handhavend optreden tot legaliseren;
• in 2012 zijn, dankzij het Damoclesbeleid, een vijftal panden waarin een
hennepkwekerij was aangetroffen tijdelijk gesloten;
• uit de evaluatie is gebleken dat de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan succesvol
is. Daarom is besloten dit traject verder voort te zetten;
• eind 2012 is het teamplan en het uitvoeringsprogramma 2013 gekoppeld aan
WBU (tijdschrijven);
• in 2012 is besloten tot deelname aan de Omgevingsdienst zuidoost Brabant en
is een werkprogramma opgesteld en zijn middelen gereserveerd en gelabeld;
• in melddesk worden alle ingekomen klachten en meldingen geregistreerd, dit
systeem werkt goed en hieruit kan voldoende informatie overzichtelijk
gemaakt worden;
• de handhavingsachterstanden zijn ingelopen, dit punt van het
coalitieprogramma is dus binnen deze raadsperiode gerealiseerd;
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•

•

•

er is sprake van een goede samenwerking tussen de toezichthouders van team
VTH en de medewerkers van de Veiligheidsregio (brandweer). Trajecten van
toezicht en handhaving worden gezamenlijk ingestoken en succesvol
doorlopen;
er is een kwaliteitsslag gemaakt met de toetsing van de ventilatienormen bij
bouwwerken. Waar voorheen gekeken werd of de juiste apparatuur geplaatst
was wordt nu ook gemeten of aan de normen voldaan wordt;
er is een betere navolging van gebreken en kleine overtredingen bij
bouwwerken tijdens de bouw.
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