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Kopie aan 

Van 
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dinsdag 27 februari 2018 

18.034955 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

College van burgemeester en wethouders 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 20 februari 2018 heeft het college de evaluatie over 2017 en het uitvoeringsprogramma voor 

2018 op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) vastgesteld. De stukken 

vindt u bij dit memo. 

 

In 2017 is het grootste deel van het geplande uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Daarbij liepen 

een aantal zaken ver voor op de verwachting, waaronder bijvoorbeeld de inhaalslag horeca, 

het verlenen van meerjarige evenementenvergunningen en het aantal afgehandelde 

meldingen in de openbare ruimte. Door verloop en uitval van personeel hebben ook een aantal 

geplande controles en trajecten niet plaatsgevonden. Bij de uitvoer is er voor gekozen om zaken 

als brandveiligheid voorrang te geven boven bijvoorbeeld acties gericht tegen het laten 

gebruiken van woningen door toeristen. Voor 2018 staan de niet uitgevoerde projecten alsnog 

op de rol. 

 

Verder is het uitvoeringsprogramma aangepast op de (stijgende) aantallen aanvragen om met 

name omgevingsvergunningen en consulten, waarin de kans van slagen van een 

vergunningaanvraag wordt beoordeeld. In 2017 is wel gebleken, dat het uitvoeringsprogramma, 

zeker in de huidige markt, staat en valt bij het kunnen vinden van voldoende (en) gekwalificeerd 

personeel. In 2017 hebben we hiervoor de flexibele schil hard nodig gehad.     

 

De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zo hebben ingericht, dat 

deze adequaat uitgevoerd kunnen worden. Over 2017 is de gemeente Schagen als adequaat 

beoordeeld. Dit is de hoogste beoordelingscategorie bij deze vorm van interbestuurlijk toezicht.  

 

In 2018 zal nieuw VTH-beleid worden voorbereid voor de periode 2019 tot 2022.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


