VTH-IV tussenevaluatie
Meierijstad 2020
Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
& Integrale Veiligheid
Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten

In deze tussentijdse evaluatie van het eerste half jaar 2020 schetsen we een grotendeels
cijfermatig beeld van de stand van zaken met betrekking tot VTH en IV. Aan de hand van de
beschikbare dashboards kan worden gezien hoe we staan ten opzichte van de geschetste
verwachtingen zoals verwoord in het VTH-IV uitvoeringsprogramma Meierijstad 2020. Hierbij zijn
ook de gegevens van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) van het eerste half jaar
meegenomen.
Duidelijk is al natuurlijk dat het een bijzonder jaar wordt ten gevolge van de Coronacrisis, maar
ook duidelijk is dat daarnaast een belangrijk deel van het werk gewoon is doorgegaan. Met name
voor IV en het toezicht hebben en zullen er verschuivingen plaatsvinden in de prioritering en dus
automatisch ook in de in het uitvoeringsprogramma 2020 gestelde doelen en prestatieafspraken.
In het vervolg komen aan de orde de tussentijdse resultaten van:
1. IV-OOV;
2. Vergunningen omgevingsrecht;
3. Vergunningen APV en bijzondere wetten;
4. Toezicht en handhaving omgevingsrecht;
5. Toezicht Openbare ruimte.

Ad 1. IV-OOV
Op 28 januari 2020 is het uitvoeringsprogramma 2020 vastgesteld met daarin afspraken en
doelen voor het jaar 2020. Vanaf 2 maart 2020 speelde de coronacrisis binnen de Veiligheidsregio
Brabant-Noord. De gemeente Meierijstad en het gebied er direct omheen was een brandhaard
van het coronavirus. Vanaf 9 maart 2020 golden er in de provincie Noord-Brabant beperkende
maatregelen en vanaf 15 maart bevond Nederland zich in een zogenaamde intelligente lockdown.
Vanaf 11 maart was er in eerste instantie dagelijks een crisisoverleg onder leiding van de
burgemeester. Later bij de versoepeling van de maatregelen in mei is de frequentie afgebouwd.
Vanaf 17 maart 2020 is er met jongerenwerk, Boa’s, toezicht en politie ingezet op de handhaving
van de eerste noodverordening. In de eerste periode door aanspreken en waarschuwen. Later
ook daadwerkelijke handhaving door middel van bekeuringen. In één situatie is een bestuurlijk
handhavingstraject ingezet, wat geresulteerd heeft in het verbeuren van een dwangsom en een
sluiting van een privésauna.
Aantallen proces verbalen en waarschuwingen afgegeven door de Boa’s
2018
2019

1e helft 2020

Proces verbalen

441

1061

391

Waarschuwingen

216

488

525

Hiervan zijn in het eerste half jaar van 2020, 22 proces verbalen en 186 waarschuwingen
geschreven vanwege overtredingen van de noodverordening.
Wat hebben we – los van handhaving van de coronamaatregelen - gedaan in het eerste half
jaar van 2020?

Ondermijning
In 2020 wordt tijdens de vier geplande actieweken op 8 dagen themagericht gecontroleerd.
Daarnaast worden er nog 3 andere actiedagen gepland. Voor 2020 is het thema in ieder geval
huisvesting van arbeidsmigranten.
In februari 2020 heeft een extra controle huisvesting arbeidsmigranten plaatsgevonden in een
aantal chalets op het resort De Molenheide. Dit naar aanleiding van overlastklachten.
Als gevolg van de coronacrisis is de eerste actieweek in maart 2020 niet doorgegaan. In juni 2020
heeft er een ondermijningssafari plaatsgevonden. Een integrale controle was als gevolg van de
coronamaatregelen nog niet mogelijk. Tijdens de safari hebben de individuele partners
locaties/adressen in het buitengebied verkend. Aan de hand van de signalen uit deze tocht wordt
op het niveau van het basisteam Meierij een handhavingsknelpunt geformuleerd, wat kort gezegd
betekent dat er bij de partners meer aandacht en capaciteit beschikbaar is gedurende de periode
van één jaar. Dit past ook binnen de thema’s van het actieplan ondermijning 2020.
Door de coronamaatregelen is in de voorliggende periode extra aandacht geweest voor de
huisvesting en het vervoer van arbeidsmigranten. Deze aandacht bestond naast het periodiek
bezoeken van de grotere huisvesters en uitzendorganisaties uit het beschikbaar stellen van de
benodigde (overheids-) informatie over de maatregelen in andere talen, het wijzen op
verantwoordelijkheden van huisvesters en uitzendorganisaties. Daarnaast heeft de gemeente bij

monde van de burgemeester input geleverd voor de aanbevelingen van het landelijke
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.
Onder leiding van een projectleider zal naar verwachting in 2020 een Basisteam Meierij breed
interventieteam worden uitgerold. Inmiddels is een projectleider/coördinator voor 16 uur per week
geworven die met ingang van 1 augustus 2020 aan de slag gaat met het vormen van het
interventieteam vergelijkbaar met het Peellands Interventieteam (PIT).

Bibob
Op 1 juli 2020 is de gewijzigde Wet Bibob inwerking getreden. Deze wijziging van de Wet Bibob is
doorgevoerd naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar het functioneren van de wet in de
praktijk. Deze wijziging strekt onder meer tot het uitbreiden van de mogelijkheden van
bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak om eigen onderzoek te verrichten en
tot het verruimen van de mogelijkheden van het Landelijk Bureau Bibob om stromanconstructies
te achterhalen. In de 2e helft van 2020 zal aan de hand van de wetswijziging het gemeentelijk
beleid worden aangepast.
De functie van coördinator Bibob binnen het werkatelier IV/OOV is vanaf 1 april 2020 weer
ingevuld. Zie ook ad 3. Vergunningen APV en bijzondere wetten. Gekoppeld aan de drank- en
horecavergunningen en exploitatievergunning wordt de bibobtoets uitgevoerd. Als gevolg van het
feit dat de functie tijdelijk vacant was, is er binnen het werkatelier niet zorgvuldig geregistreerd.

VIK
In het kader van data gestuurd werken en de aanpak ondermijning gaat de gemeente Meierijstad
in 2020 samen met het werkatelier Informatiestrategie aan de slag met de ontwikkeling van een
veiligheidsinformatieknooppunt, het zogenaamde VIK. Inmiddels is er een uitvraag uitgezet voor
de ondersteuning hierbij door een Trainee van Brabant. Verwachte start: september 2020.

Opiumbeleid
Binnen het basisteam Meierij wordt in Q1 gewerkt aan een eenduidig artikel 13b beleid en
eenduidige uitvoeringsafspraken met de partners waaronder de woningcorporaties. Om deze
opdracht uit te kunnen voeren wordt in opdracht van de Basisteamdriehoek ingehuurd. Gemeente
Meierijstad begeleidt de opdrachtnemer.
In Q1 is gestart met de uitvoering van de opdracht. Inmiddels zijn de eerste concepten gereed. De
verwachting is dat de basisteamdriehoek het beleid en de uitvoeringsafspraken in september
vaststelt, waarna vaststelling kan plaatsvinden in de individuele gemeenten.

Sluitingen 2020
In de afgelopen periode zijn er 5 panden op basis van artikel 13b Opiumwet gesloten. Dit gaat om
4 woningen en 1 lokaal.
Het bovenstaande in cijfers – eerste half jaar 2020
Aantal
Aantal keren
Aantal keren
Opiumzaken voornemen last besluit last
onder
onder
bestuursdwang bestuursdwang
5

3

Aantal keren
besluit direct
last onder
bestuursdwang

(na voornemen)

(zonder
voornemen)

2

2

Zienswijze

Vovo/bezwaar
/ beroep

1

0

Stuurploeg Ondermijning Basisteam Meierij
Conform afspraken in het uitvoeringsplan is de structuur vanaf de lokale stuurploeg Ondermijning
binnen het basisteam Meierij vanaf januari 2020 gewijzigd met als doel strakker te sturen op
casuïstiek. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten gehouden in de eerste helft van 2020. De
bijeenkomst in maart is als gevolg van de coronacrisis niet doorgegaan.

Landelijke actieagenda vakantieparken
In mei 2020 is de visie voor het gebied De Molenheide aan het college van B&W voorgelegd. Het
voorstel is aangehouden. In overleg met de wethouder recreatie zijn enkele aanpassingen
doorgevoerd. Het voorstel wordt in augustus wederom voorgelegd en vervolgens geagendeerd
voor de raadvergadering van 24 september 2020.
Ook voor camping De Kienehoef is ten aanzien van het principeverzoek (om uitbreiding) een
voorstel uitgewerkt. Ook dit voorstel wordt naar verwachting in augustus door het college
vastgesteld. In het najaar wordt voor beide parken (De Molenheide en De Kienehoef) een plan
van aanpak uitgewerkt om te komen tot rechtmatig gebruik van de recreatieve bestemming.

Beschikbare middelen en formatie
Het eerste half jaar 2020 staat in het teken van personele wisselingen/verschuivingen en
vacatures. Er is nog steeds vacatureruimte voor een medewerker (schaal 9). Als gevolg van de
coronacrisis is er voor gekozen om te wachten met invulling van deze functie tot er meer
duidelijkheid is over welke kwaliteit/capaciteit aanvullend aan het bestaande team nodig is.
Daarnaast is er nog 24 uur beschikbaar voor een medewerker die zich met name gaat richten op
de complexe (sociale) problematiek. Naar verwachting zal deze vacature in het najaar worden
ingevuld.

Ad 2. Vergunningen Omgevingsrecht
Voor wat betreft de tussentijdse stand van zaken met betrekking tot omgevingsvergunningen
volstaan we voor dit moment met een cijfermatig overzicht.

Ontvangen aanvragen
In de eerste helft van 2020 hebben we in totaal 470 aanvragen ontvangen, welke in onderstaande
grafiek zijn uitgezet op de eerste 6 maanden van 2020.

Een aanvraag kan meerdere activiteiten bevatten. In de volgende tabel is opgenomen hoeveel en
welke activiteiten zijn aangevraagd. Ook de ingediende meldingen voor brandveilig gebruik en
verzoeken om vooroverleg zijn in de tabel opgenomen.

Aangevraagde activiteiten
OV bouwen
OV afwijken ruimtelijke regels
OV vellen houtopstand
OV slopen bouwwerk/ sloopmelding
OV uitvoeren werk
OV in-/uitrit
OV monument
OV brandveilig gebruik
Melding brandveilig gebruik
Vooroverleg

2018
575
280
120
670
25
140
5
15
35
225

2019
551
270
102
541
22
129
13
22
27
324

Verwacht
2020
560
270
100
550
25
130
15
20
30
325

1e helft 2020
322
139
60
320
21
69
8
5
6
225

58
51
60
58
84
53
53
25
20
69

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Voor wat betreft de milieu gerelateerde activiteiten, die in zijn geheel door de Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN) worden uitgevoerd geeft de volgende tabel een beeld. Eveneens de cijfers
van de afgelopen 2 jaar en die van de eerste helft van 2020.

Activiteiten milieu (ODBN)

2018

OV Wabo milieu
Actualiseren voorschriften Wabo milieu
Intrekken vergunningen Wabo milieu
milieuneutrale wijziging OV Wabo milieu
Beoordelen meldingen 8.40 Wm / Activiteitenbesluit
Opstellen maatwerkvoorschriften / gelijkwaardigheid
Beoordelen OV beperkte milieutoets (OBM)
Beoordelen meldingen i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit
Beoordelen asbestrap. / meldingen Besluit mobiel breken
OV Wabo sloopmeldingen

9
2
8
1
101
5
4
109
105
6

2019

1e helft
2020

23
1
6
5
117
11
5
72
328
-

5
1
8
5
63
11
1
33
148
-

Opvallend is hoeveel bouwgerelateerde aanvragen (+ 8%) en verzoeken om vooroverleg (+19 %)
zijn ingediend ten opzichte van het verwachte aantal.
Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat wanneer deze trend zich voort zet in de tweede helft
van 2020 er sprake is van een (behoorlijke) toename.

Klantbeleving
In het kader van het project klantbeleving wordt na afhandeling van vergunningaanvragen
bijgehouden hoe onze klant de dienstverlening heeft beleefd. Onderstaande grafiek geeft een
beeld van de klantwaardering over de periode tussen april en juli 2020.

7,2

7,6

7,6

Met een gemiddelde van een 7,5 mogen we best tevreden zijn. Uit de reacties van de klanten
blijkt dat zij behoefte hebben aan transparantie dan wel inzicht in het proces, sneller een antwoord
verwachten en sneller gekoppeld willen worden aan de juiste persoon. Dit zijn mooie thema’s om
mee te nemen in de optimalisering van het vergunningenproces waar we druk mee doende zijn in
het kader van de aanstaande Omgevingswet.

Ad 3. Vergunningen APV en bijzondere wetten
Voor wat betreft de vergunningen APV en bijzondere wetten zal eerder sprake zijn van een
afname. De volgende tabel geeft een beeld van het aantal aangevraagde vergunningen en
ontheffingen APV en bijzondere wetten.

Soort aanvraag
Meldingen evenementen
Evenementenvergunningen
Terrasvergunningen
Standplaatsenvergunningen
Exploitatievergunningen
Drank- en horecavergunningen
Gewijzigde D&HW vergunningen
Kansspelautomaten
aanwezigheidsvergunningen
Loterijvergunningen
Collectevergunningen
Ontheffingen tijdelijk gebruik
gem.grond gemeentegrond
Verklaringen
van geen bezwaar

2018
287
165
2
130
10
15
2
19
29
39
38
23

2019
281
222
1
49
8
30
20
20
21
35
39
42

Verwacht
2020
285
200
60
9
22
19
20
25
35
38
33

1e helft
2020
66
68
53
16
8
4
6
5
5
13
30
7

Effecten Coronacrisis
In het aantal evenementenvergunningen en –meldingen is het effect van de Coronacrisis duidelijk
merkbaar. Mogelijk dat dit in de 2e helft van 2020 nog licht bijtrekt. Het zal echter niet meer
terugkomen op het niveau van de afgelopen jaren.

Daarnaast zijn in 2020 veel terrasvergunningen verleend als gevolg van het (tijdelijk)vergroten van
de terrassen om de horeca tegemoet te komen.

Ad 4. Toezicht en handhaving omgevingsrecht
In de eerste helft van 2020 zijn 802 controlebezoeken in het kader van toezicht en handhaving
omgevingsrecht uitgevoerd. Hierbij ligt het niveau nagenoeg gelijk op het niveau van 2019 in de
zelfde periode (848).

Deze controle bezoeken kunnen worden verdeeld over:
Controle toezicht Wabo bouw en ruimtelijk
Vergunningen – eerste controle
Vergunningen – hercontrole
Ambtshalve constateringen – eerste controle
Ambtshalve constateringen – hercontrole
Klachten en meldingen – eerste controle
Klachten en meldingen – hercontrole
Overige controles

1e helft 2019
538
70
67
24
84
20
45

1e helft 2020
530
35
60
24
76
6
71

Daarnaast zijn door de ODBN de volgende milieucontroles uitgevoerd in het eerste half jaar van
2020.
Controle toezicht Wabo Milieu (ODBN)
Milieu controles
Toezicht houden Besluit bodemkwaliteit en Besluit
mobiel breken
Toezicht asbestsloop
Behandelen (milieu-) overlast meldingen

795
38

1e helft 2020
367
19

413
216

110
120

2019

Vooralsnog lijken deze cijfers in lijn te zijn met de verwachtingen.

Ad 5. Toezicht en handhaving openbare ruimte
In de eerste helft van 2020 zijn in het kader van het meer zichtbaar zijn van de Boa’s, het verder
uitbouwen van het wijkgericht werken en de versterking van de samenwerking met de politie
stappen gezet. Zo wordt in het tweede half jaar door middel van innovatiesessies gekeken naar
het beter op de kaart zetten van de Boa’s. Van belang is dat bekend is waar en wanneer de Boa’s
een rol hebben. Dit om het aantal meldingen dat niet bij de Boa’s thuis hoort zoveel mogelijk direct
op de juiste plek terecht te laten komen.

Samenwerking
In het kader van het uitvoeren van de coronamaatregelen en het toezicht daarop hebben de Boa’s
in de afgelopen periode intensief samengewerkt met de politie. Hierdoor is de wens tot goede /
betere / vanzelfsprekende samenwerking met de politie in een versnelling tot stand gebracht.
Zaak is nu dit vast te houden. Het overzicht van de uitgeschreven waarschuwingen en processen
verbaal is opgenomen in Ad 1. IV-OOV.

Ontvangen meldingen openbare ruimte
Onderstaand de cijfers van het Boa-team van de door hen uitgevoerde werkzaamheden
afgelopen half jaar met betrekking tot de binnengekomen meldingen met in oranje de specifieke
corona meldingen uitgelicht.
Soort melding
Parkeerovertredingen
Overige meldingen
Verkeersovertredingen
Fietsen
Corona meldingen
Horeca en evenementen
Overlast honden
Dumping afval
Overlast vuurwerk
Jeugd gerelateerde zaken
Dumping gevaarlijk afval en asbest
Vandalisme
Drugsafval
Totaal afgehandelde meldingen

2018

2019

697

1056

571
226
167

803
455
386

70
218
178
19
64
70
29

278
269
255
58
28
25
21
12
3646

2309

1-7-2020
430
542
112
198
190
63
111
128
11
54
20
29
2
1890

Omdat er minder evenementen hebben plaatsgevonden en de horeca een groot deel van de
periode gesloten geweest zijn minder meldingen ontvangen in deze rubrieken.
De toename van meldingen in de rubrieken “jeugd gerelateerde zaken” en “vandalisme” zou
verklaard kunnen worden uit het feit dat de scholen en sportcentra gesloten zijn geweest.
Daarnaast is er in het kader van het handhaven op de noodverordening en het sturen op het
gewenste gedrag van jongeren in deze lastige periode van afstand houden, intensief ingezet
op de jeugd.

