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Hoofdstuk 1 Samenvatting 
 

1.1 Inleiding 
Voor 2019 is een uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
opgesteld. Daarin staat welke werkzaamheden we in 2019 uitvoeren op het gebied van het 
omgevingsrecht, openbare ruimte, horeca en kinderopvang. In het programma staat ook dat we per 
kwartaal kijken wat de stand van zaken is. Op deze manier houden we zicht op de ontwikkelingen en 
kunnen we waar nodig bijsturen. 

1.2 Personele ontwikkelingen 
Er is de afgelopen jaren, met name bij de vergunningverlening Wabo sprake geweest van veel uitval 
door ziekte. Dit lijkt nu achter de rug. In de loop van het derde kwartaal zijn we, met gebruikmaking 
van de raamovereenkomst met Interconcept dan wel Langhenkel/Talenter weer volledig op niveau. 

Bij juridische ondersteuning is het tweede kwartaal 1 fte ingezet bij het Sociaal Domein. Als gevolg 
daarvan zijn een aantal onderwerpen opgeschoven/uitgesteld. Zoals de kwartaalrapportage, 
Handboek VTH, Evaluatie IBT en het verder inrichten van het zaaksysteem op het gebied van VTH. 

Vanaf april hebben we de beschikking over extra Boa inzet. Eind augustus is de tijdelijke inhuur voor 
het wegwerken van de “BAG achterstanden” gestart. Deze inhuur loopt in ieder geval tot en met 
januari 2020. In deze periode is het grootste deel (ruim 75%) van de achterstanden weggewerkt. 

Op het gebied van toezicht, met name Wabo, was sprake van onderbezetting door tijdelijke uitval van 
collega’s. Er zijn werkafspraken gemaakt waarbij collega’s van handhaving, BAG, de Boa’s en 

vergunningverlening, in die volgorde, bijspringen in het uitvoeren van controles.  

1.3 Wabo 
Het aantal aanvragen is iets (ca. 8%) hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Omdat we beschikken 
over een raamwerkovereenkomst is er voldoende mogelijkheid om dit op te vangen. Bij de handhaving 
is collegiale ondersteuning gevraagd aan de juridisch medewerker vergunningverlening voor de 
aanschrijvingen brandveiligheid. Extra aandacht is gevraagd voor het actualiseren van het 
uitvoeringsbeleid (Handboek VTH). De eerste inhoudelijke besprekingen van een conceptdocument 
hebben in 2019 plaatsgevonden. Afronding volgt in 2020. 

Vastgesteld is dat de Bibob beleidslijn nog niet wordt uitgevoerd. In 2020 wordt daar aandacht aan 
besteed. 

1.4 Openbare ruimte 
Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk aan het verwachte totaal aantal. Alleen het aantal meldingen 
geluidsontheffing is hoger dan verwacht. Dit levert geen problemen op bij de uitvoering.  

De extra beschikbare formatie voor Boa’s is in Q2 ingevuld. Eerst nog als regulier toezicht. In de loop 
van het jaar is hun Boa-aanstelling geregeld.  

Nieuw in de rapportage is het overzicht in paragraaf 4.5 dat de AOV-ers hebben aangedragen. Deze 
gegevens komen niet terug in hun eigen rapportages en passen prima binnen de doelstelling van de 
VTH rapportage. 

1.5 Horeca 
Een steekproef wijst uit dat we conform het beleid de Bibob toets uitvoeren. We hebben het totaal 
aantal aanvragen van het jaarprogramma overschreden. Met name het aantal ontheffingen valt hoger 
uit. Dit leidt niet tot problemen in het uitvoeren van het werk. Nieuw in het overzicht zijn de 
speelautomaten die niet in het programma waren opgenomen.  

1.6 Kinderopvang 
Er zijn geen bijzonderheden waar te nemen. Wel hebben we meer aanvragen ontvangen dan vooraf 
verwacht.  
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1.7 Notities etcetera 
We hebben in het uitvoeringsprogramma ook opgenomen welke documenten opgesteld moeten 
worden (jaarverslag, jaarprogramma). Verder benoemen we welke stappen we willen zetten (werken 
in Mozard, voortzetten samenwerking Noord Drenthe mbt kwaliteitscriteria VTH).  
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Hoofdstuk 2 Inleiding 
 
2.1 Kwartaalrapportages 
Het uitvoeringsprogramma VTH 2019 bevat een planning van de werkzaamheden die we dit jaar 
verwachten uit te voeren. In het programma staat ook dat we ieder kwartaal een rapportage opstellen. 
Op deze manier houden we zicht op de ontwikkelingen en kunnen we waar nodig bijsturen.  

Deze rapportage is opgesteld voor vijf hoofdgebieden: 

• Bouwwerken; 
• Wabo overig; 
• Openbare Ruimte; 
• Horeca; 
• Kinderopvang. 

Daarnaast besteden we aandacht aan de voortgang met betrekking tot de op te stellen 
beleidsstukken, notities, programma’s en jaarverslagen. 

2.2 Leeswijzer 
De opbouw van deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan bij die van het uitvoeringsprogramma. Per 
hoofdstuk behandelen we een hoofdgebied.  

2.3 Personele ontwikkelingen 
Als gevolg van uitval door ziekte hebben we de Bouwbesluittoets bij vergunningaanvragen in het 
verleden teruggebracht naar een lager niveau.1 Waarbij de toets op het gebied van de constructieve 
veiligheid en brandveiligheid op niveau gebleven is. In de loop van 2019 is die maatregel beëindigd en 
is de Bouwbesluittoets op niveau.  

We hebben in 2018 gebruik gemaakt van de diensten van Interconcept voor de vergunningverlening 
Wabo. Dit is voortgezet in 2019. Ook hebben we een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. 
Daaruit is Langhenkel/Talenter als beste naar voren gekomen. In het derde kwartaal is de overgang 
van Interconcept naar Langhenkel/Talenter afgerond.  

De inzet van Langhenkel/Talenter is met name nodig omdat in 2019 één van de medewerkers 
vergunningverlening Wabo gedetacheerd is bij een andere gemeente. Er is dus 1 fte minder inzetbaar.  

Vanaf april hebben we 20 uur per week extra beschikbaar voor het deelgebied openbare ruimte. 
Hiervoor hebben we de beschikking over twee Boa’s. Dit naar aanleiding van de extra middelen die de 
raad ter beschikking heeft gesteld.  

2.4 Doelen en uitgangspunten Tynaarlo 
We hebben in ons jaarprogramma per hoofdgebied doelen gesteld. Daarnaast bevat ons VTH beleid 
doelen, die we benoemen en concretiseren in het jaarprogramma. Dit zijn: 

• voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria; 
• tijdige en transparante vergunningverlening. Veiligheid, Leefbaarheid en Duurzaamheid zijn 

onze kernwaarden.  
• we gaan minimaal voor behoud van het nalevingsniveau, maar streven naar verbetering 

ervan. Daarvoor zetten we in op een verdere professionalisering en versterking van het 
programmatisch handhaven.  

• een sluitende beleidscyclus, dus inclusief monitoring en evaluatie. 

Bij het nastreven van deze doelen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 
1 Toets aan Bouwbesluit vindt, met uitzondering op de veiligheidsvoorschriften, plaats obv ervaring en 
bestudering van de tekeningen op het oog. 
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• aanvragen voor vergunningen vergunningverlening behandelen we vanuit een 
inwonergerichte benadering. Er wordt bereidwillig gewerkt en geredeneerd vanuit 
oplossingen; 

• waarborgen rechtszekerheid voor burgers en ondernemers; 
• nut en noodzaak staan centraal, overbodige regelgeving is onwenselijk; 
• burgers, bedrijven en instellingen dragen hun eigen verantwoordelijkheid; 
• risicogerichte handhaving. Preventief toezicht heeft de voorkeur boven repressieve 

handhaving. 

2.6 Bezwaar/beroep 
Er zijn 24 zaken afgerond mbt juridische procedures. Het betreft: 

• Achttien bezwaarzaken: 3 niet ontvankelijk, 4 ingetrokken, 10 ongegrond en 1 gegrond; 
• Eén voorlopige voorziening: afgewezen; 
• Vijf beroepszaken: 1 ingetrokken, 1 niet ontvankelijk, 2 ongegrond, 1 gegrond. 

In verreweg de meeste gevallen blijft het besluit van de gemeente in stand. 
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Hoofdstuk 3 Wabo taken 
 

3.1 Doelen 2019 
In het jaarprogramma zijn voor 2019 de volgende doelen genoemd: 

• de afhandeling van aanvragen binnen de wettelijke termijn;  
• het toetsen van “bouwaanvragen” aan relevante voorschriften van het Bouwbesluit; 
• de afweging van betrokken belangen (daar waar sprake is van een discretionaire bevoegdheid); 
• het vinden van oplossingen (ja-mits); 
• het deugdelijk motiveren van besluiten; 
• toezicht brandveiligheid op basis van een risicoanalyse van het gebouw en de gebruikers; 

het uitvoeren van inspecties volgens de methode Digitale Checklisten; 
toezicht en handhaving op basis van risicomatrix; 

• inbedden van de Landelijke handhavingsstrategie in het werkproces. 

3.2 Vergunningverlening in cijfers 
3.2.1 Verleende (deel)vergunningen 

Soort Aantal in 
Programma 

31/3 30/6 30/9 31/12 

Bouwen 265 79 174 241 313 
Uitvoeren van een werk 7 1 4 8 12 
Brandveilig gebruik 12 9 19 24 30 
Planologische afwijking 165 41 82 112 154 
Kap 80 18 30 49 77 
Milieu 8 2 2 3 2 
Monumenten 12 2 3 4 7 
Sloop 200 30 105 191 241 
Schetsplannen 410 117 226 296 373 
Melding gesloten 
bodemsysteem 

19 6 15 19 26 

Totaal 1178 305 660 947 1235 
 

3.2.2 Besluiten anders dan vergunning 
Verreweg de meeste aanvragen leiden tot een vergunning. Er zijn echter ook andere besluiten 
mogelijk. Zo kan de beslistermijn opgeschort worden (Verdagen), een aanvraag kan buiten 
behandeling gelaten worden, geweigerd worden, van rechtswege worden toegekend en door de 
aanvrager worden ingetrokken. Hieronder een overzicht van die uitkomsten. 

Uitkomst 31/3 30/6 30/9 31/12 
Verdagen 6 13 23 28 
Vergunningvrij 5 11 15 20 
Buitenbehandeling 3 6 12 16 
Van rechtswege 0 0 1 1 
Ingetrokken 0 0 0 2 
Weigeren 0 1 1 2 
Totaal 14 31 52 69 

 

3.3 Toezicht in cijfers 
3.3.1 Brandveiligheid 
Het jaarprogramma gaat uit van inspecties op basis van een risicoanalyse. We kennen daarin drie 
categorieën gebouwen: jaarlijks te bezoeken, twee jaarlijks en drie jaarlijks. In het eerste kwartaal 
hebben we de beoordelingssystematiek aangepast. Op basis daarvan komen we tot een controlelast 
van 110 inspecties. Deze controles hebben in ons programma prioriteit 1 gekregen. Daarnaast 
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verwachten we 12 controles n.a.v. nieuwe meldingen/vergunningen. Dat betekent in totaal 122 
controles. 

Soort Aantal in 
Programma 

30/6 30/9 31/12 

Toezicht brandveiligheid 
gebouwen 

122 66 75 91 

 

3.3.2 Bouw, Sloop, RO 
 Soort 30/6 30/9 31/12 
Bouw 406 514 603 
RO/handhaving 35 68 94 
Sloop 41 52 98 
Drank & Horeca 6 6 6 

 

161 controles aan de hand van flamingo: check of de vergunning al is uitgevoerd (bij kleinere 
bouwwerken). 

3.4 Handhaving en overige werkzaamheden 
Soort Afgehandeld 

30/6 30/9 31/12 
Informatieverzoeken 45 76 153 
Handhaving 31 63 95 
Opvragen bouwtekeningen 131 185 241 

 

3.5 Eigen inrichtingen 
Een vereiste vanuit de wet en het interbestuurlijk toezicht is dat we in onze rapportage expliciet 
aandacht besteden aan het naleefgedrag bij onze eigen inrichtingen. Dit speelt uiteraard op het 
gebied van Milieu, waar de RUD de verslaglegging doet, maar ook op andere gebieden.  

We hebben een gebouw bezocht in het kader van de brandveiligheid. Het gebouw is eigendom van de 
gemeente, maar wordt gebruikt door een stichting. Er zijn twee overtredingen vastgesteld. Deze 
hebben met name betrekking op het gebruik. Afronding van deze zaak zal in 2020 plaatsvinden. 

3.6 Conclusies 
3.6.1 Vergunningen 
Het aantal afgehandelde aanvragen is hoger uitgevallen dan in het jaarprogramma is ingeschat. Dit 
heeft niet geleid tot achterstanden. We hebben voor bouwaanvragen en schetsplannen een bureau 
achter de hand waar we deze dossiers aan over kunnen laten.  

Wat opvalt is dat we een vergunning van rechtswege hebben gehad in Q3. Het betreft één van de 
uitbestede vergunningen. Oorzaak ligt met name in het niet op een juiste wijze gebruik maken van het 
systeem én het niet tijdig en juist gebruik maken van de mogelijkheid om een beslistermijn te 
verlengen.  

3.6.2 Toezicht 
We hebben ons als doel gesteld om 122 periodieke controles uit te voeren op het gebied van de 
brandveiligheid. Dit is niet gelukt. Voor 2020 is extra budget beschikbaar gesteld. 

Eind augustus is een tijdelijk medewerker gestart met het controleren van de openstaande BAG 
dossiers. Deze dossiers zijn naar aanleiding van bevindingen door belasting medewerkers of door 
andere redenen in onderzoek gezet. De medewerker gaat kijken of er nadere actie nodig is, of dat de 
situatie in overeenstemming is met het geldende wettelijke kader. In 2019 is ca. 80% van de 
werkvoorraad weggewerkt.  
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3.6.3 Handhaving 
Bij het invullen van het VTH evaluatieformulier dat door de Provincie is rondgestuurd is gebleken dat 
het uitvoeringsdeel van ons beleid verouderd is. Dit onderwerp staat als handboek VTH voor 
2019/2020 op de agenda en is opgepakt.  
 
Tijdens de werkbesprekingen is gebleken dat we niet altijd op tijd (binnen twee weken) een 
aanschrijving uit kunnen doen na een constatering. Een juridisch medewerker vergunningverlening 
heeft tijdelijk ondersteuning geboden. In het op te stellen handboek VTH wordt het werkproces 
opnieuw beschreven. We gaan daar ook in op het borgen van gemaakte werkafspraken.  
 

3.6.4 Bibob toets 
In 2018 is de Bibob-beleidslijn Gemeente Tynaarlo vastgesteld. Aanvragen voor “bouwvergunningen” 

doorlopen, samengevat, de Bibob-toets als: 

a. ze betrekking hebben op één van de risico-categorieën; 
b. de bouwsom meer dan € 500.000,- bedraagt.  

Gebleken is dat de beleidslijn niet is ingebakken in het Wabo-werkproces. In 2019 zijn i.i.g. 14 
aanvragen ingediend waarbij de bouwsom meer dan € 500.000,- bedraagt. Er is geen Bibob-toets 
gedaan. 

We gaan hier in 2020 actie op ondernemen. 

3.7 Milieu 
De VTH taken op het gebied van milieu worden uitgevoerd door de RUD Drenthe. Zij stelt zelf een 
jaarrapportage op. Deze is als bijlage bij ons jaarverslag gevoegd.  
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Hoofdstuk 4 Openbare Ruimte 
 
4.1 Doelen 2019 
In het jaarprogramma zijn voor 2019 de volgende doelen genoemd: 

• de afhandeling van aanvragen binnen de wettelijke termijn;  
• de afweging van betrokken belangen (daar waar sprake is van een discretionaire bevoegdheid); 
• het vinden van oplossingen (ja-mits); 
• het deugdelijk motiveren van besluiten; 
• handhavend optreden volgens de Landelijke handhavingsstrategie; 
• aanvragen toetsen aan de relevante voorschriften van de APV;  
• een zichtbare inzet van Boa’s. 

In de loop van het eerste kwartaal zijn we volledig overgegaan naar werken in Mozard. Onderstaande 
cijfers zijn afkomstig uit Mozard. Het is mogelijk dat de werkelijke aantallen van het eerste kwartaal, 
met name voor toezicht en handhaving, hoger zijn. 

4.2 Vergunningverlening in cijfers 
4.2.1 Afgehandelde aanvragen 

Soort Aantal in 
Programma 

30/6 30/9 31/12 

Evenementenvergunning 202 91 123 140 
Paasvuren 12 12 12 12 
Vrijstelling geluid 15 27 35 40 
Overig 30 20 26 63 
Totaal 259 140 196 255 

 

4.2.2 Besluiten anders dan vergunning 
Verreweg de meeste aanvragen leiden tot een vergunning. Er zijn echter ook andere besluiten 
mogelijk. Zo kan de beslistermijn opgeschort worden (Verdagen), een aanvraag kan buiten 
behandeling gelaten worden, geweigerd worden, van rechtswege worden toegekend en door de 
aanvrager worden ingetrokken. Hieronder een overzicht van die uitkomsten. 

Uitkomst 30/6 30/9 31/12 
Geweigerd  1 2 
Verdagen  0 0 
Vergunningvrij 2 8 11 
Buitenbehandeling  0 0 
Ingetrokken  1 1 
Afgebroken2 1 2 3 

 

4.3 Toezicht en handhaving in cijfers 
Soort Afgehandeld 

30/6 30/9 31/12 
Melding 127 216 282 
Handhaving 41 43 79 

 

De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van Boa’s. Vanaf 3 april 

hebben we daadwerkelijk de beschikking over extra mankracht. Voor de periode van een half jaar 
zetten we 20 uur per week extra in op:  

 
2 Het betreft aanvragen die ambtshalve zijn afgebroken bijvoorbeeld omdat ze verkeerd geregistreerd 
zijn of dubbel zijn aangevraagd. 
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• controles drank- en horeca; 
• APV/evenementen; 
• Andere voorkomende werkzaamheden binnen domein 1. 

Niet alle zaken die de Boa’s afhandelen komen via een melding tot stand. Veel wordt opgepakt nav 

vrije veld toezicht. De Boa’s houden daarom zelf ook hun acties/bevindingen bij.  

Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal 

Afval 74 Overlast jeugd 46 Hondenoverlast 38 

Vernielingen/APV 27 Zwervers 3 Vuurwerkoverlast 5 

Burenruzies 8 Wietafval 7 Afval verbranden 20 

Parkeren 107 Belediging/bedreiging 1 Opsporen van niet 
ingeschreven burgers 

44 

Carbid  Asbest 1 Caravan/aanhangwagen 36 

Lentis 7 Bijtincidenten 7 Geluidshinder 8 

Wietgebruikende 
personen 

9 Alcohol nuttigen 31 ASV Dumping 51 

Vernieling 3 Overlast 
brandstichting 

8 Autowrakken 3 

Vervuiling wegen 3 Vernieling 
bomen/groen 

7 Folders  

Reclame 6 Overhangend groen  Zonder ontheffing 1 

Overlast 
overig/straatmuzikanten 

1     

Totaal  562    

 

Er zijn tot nu toe 51 proces-verbalen CJIB opgesteld. 

4.4 Onderzoeken ondermijning 
We hebben op drie onderwerpen het RIEC ingeschakeld.  

4.5 Overige werkzaamheden 
Bij verkenningswerkzaamheden voor de bouw van een zonnepark op het vliegveld zijn meerdere 
explosieven gevonden, waaronder twee vliegtuigbommen (250kg) uit de tweede wereldoorlog. Deze 
zijn in samenwerking met GAE, de EOD en Koninklijke Marechaussee geruimd en tot ontploffing 
gebracht. 

Hennepkwekerijen  Aantal 
 1 

 

Huisverbod  Aantal 
RIHG (risico-taxatie) ingevuld 3 
Huisverbod opgelegd 3 
Huisverbod verlengd 3 

 

Inbewaringstelling (IBS) Aantal 
 21 
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4.6 Conclusies 
Het totaal aantal aanvragen is redelijk gelijk gebleken met de planning. Opvallend is dat het aantal 
meldingen geluidsontheffing fors hoger is dan verwacht. Afhandeling van deze meldingen zijn echter 
puur administratief. Het heeft dan ook niet tot knelpunten geleid.  

Eén van de doelen die we ons stellen is dat de aanvragen tijdig afgehandeld worden. Opvallend is dat 
de gemiddelde doorlooptijd van evenementenvergunningen binnen de termijn blijft, maar dat een 
relatief groot deel is afgehandeld buiten de normtijd van het zaaksysteem. 

We kunnen hier echter niet zonder meer uit concluderen dat in al deze gevallen de aanvraag ook 
daadwerkelijk te laat is afgehandeld omdat:  

1. Het zaaksysteem niet uitgaat van de wettelijke termijn. Mozard hanteert een behandeltermijn 
van zes weken. De termijn in de APV is echter acht weken voor “gewone” evenementen en 20 

weken voor grote evenementen zoals de Zuidlaardermarkt en de Corso; 
2. De “opschortknop” niet wordt gebruikt. Als een aanvraag niet volledig is, dan worden 

aanvullende gegevens gevraagd. Gedurende de periode die daarvoor gegeven is, wordt de 
behandeltermijn opgeschort. Dit doet het systeem niet automatisch. Daarvoor moet een aantal 
handelingen worden verricht. Dit wordt veelal niet gedaan. 

Om de gegevens die we uit Mozard halen betrouwbaarder te maken moeten we: 

a. De juiste behandeltermijn hanteren; 
b. De termijn ook in het systeem opschorten. 

Dit pakken we in 2020 op. 
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Hoofdstuk 5 Horeca 
 

5.1 Doelen 2019 
In het jaarprogramma zijn voor 2019 de volgende doelen genoemd: 

• de afhandeling van aanvragen binnen de wettelijke termijn;  
• de afweging van betrokken belangen (daar waar sprake is van een discretionaire bevoegdheid); 
• het vinden van oplossingen (ja-mits); 
• het deugdelijk motiveren van besluiten; 
• handhavend optreden volgens de Landelijke handhavingsstrategie; 
• aanvragen toetsen aan de relevante voorschriften van de Drank- en Horecawet;  
• uitvoeren Bibob-toets volgens beleid; 
• een zichtbare inzet van BOA's. 

5.2 Vergunningverlening in cijfers 
5.2.1 Afgehandelde aanvragen 

Soort Aantal in 
Programma 

30/6 30/9 31/12 

Horecavergunning 8 8 13 13 
Wijziging 
Horecavergunning 

20 6 12 16 

Horeca ontheffing 7 8 40 34 
Standplaats 
Zuidlaardermarkt 

10 3 16 13 

Speelautomaten Niet in 
programma 

7 7 10 

Totaal 45 29 88 86 
 

5.2.2 Besluiten anders dan vergunning 
Vaak leiden aanvragen tot een positief besluit. Er zijn echter ook andere besluiten mogelijk. Zo kan de 
beslistermijn opgeschort worden (Verdagen), een aanvraag kan buiten behandeling gelaten worden, 
geweigerd worden, van rechtswege worden toegekend en door de aanvrager worden ingetrokken.  

Zo zijn er m.b.t. de Horeca zeven aanvragen geweigerd.  

5.3 Toezicht en handhaving in cijfers 
Zoals in hoofdstuk 4 al is aangegeven hebben we extra Boa capaciteit beschikbaar gekregen. Deze 
wordt mede ingezet op het taakveld Horeca. Bij 25 inspecties is in ca. 20 gevallen een 
onrechtmatigheid vastgesteld. Dat was nagenoeg in alle gevallen een leidinggevende die nog niet op 
de vergunning stond.  

Er zijn vier boeterapporten opgesteld naar aanleiding de constatering dat alcohol geschonken werd 
aan minderjarigen. De procedure voor opleggen van een boete loopt door in 2020. 

Bij de jaarlijkse controle van de coffeeshop zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. 

5.4 Bibob 
Eén van de doelen van het hoofdgebied Horeca is het toetsen van de aanvragen aan de Wet Bibob 
conform ons beleid. Een steekproef, uitgevoerd bij drie verleende vergunningen, toont aan dat dit is 
gebeurd. 

5.5 Conclusie 
We zitten al ruim boven het verwachte totaal aantal vergunningen en ontheffingen. Dit kan een gevolg 
zijn van de uitbreiding van het beschikbare toezicht. Een andere oorzaak is dat we in deze rapportage 
met name ook ontheffingen boven water hebben gekregen die gekoppeld zijn aan 
evenementenvergunningen. In het verleden zagen we die niet in de cijfers terugkomen.   
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Eén van de doelen die we ons stellen is dat de aanvragen tijdig afgehandeld worden. Opvallend is dat 
de gemiddelde doorlooptijd binnen de termijn blijft, maar dat een relatief groot deel is afgehandeld 
buiten de normtijd van het zaaksysteem. 

We kunnen hier echter niet zonder meer uit concluderen dat in al deze gevallen de aanvraag  ook 
daadwerkelijk te laat is afgehandeld omdat:  

1. Het zaaksysteem niet uitgaat van de wettelijke termijn. Mozard hanteert een behandeltermijn 
van zes weken. De wettelijke termijn voor Drank- en Horecavergunningen is echter acht 
weken; 

2. De “opschortknop” niet wordt gebruikt. Als een aanvraag niet volledig is, dan worden 

aanvullende gegevens gevraagd. Gedurende de periode die daarvoor gegeven is, wordt de 
behandeltermijn opgeschort. Dit doet het systeem niet automatisch. Daarvoor moet een aantal 
handelingen worden verricht. Dit wordt veelal niet gedaan; 

3. De aanvraag vaak aangehouden wordt zodat aanvrager de mogelijkheid krijgt om te voldoen 
aan de wettelijke eisen. Onderdeel van de vergunningprocedure is een controle van de 
inrichting op de inrichtingseisen. Als daaruit blijkt dat de ventilatie nog niet voldoet, geven we 
de aanvrager vaak de mogelijkheid om dat nog aan te passen. Formeel kunnen we de 
aanvraag weigeren en moet er een nieuwe worden ingediend als de ventilatie klaar is. We 
kiezen er echter voor om de aanvraag aan te houden. Ook hiervoor zou de “opschortknop”.  

Om de gegevens die we uit Mozard halen betrouwbaarder te maken moeten we: 

a. De juiste behandeltermijn hanteren; 
b. De termijn ook in het systeem opschorten. 

Dit pakken we in 2020 op. 
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Hoofdstuk 6 Kinderopvang 
 

6.1 Doelen 2019 
In het jaarprogramma zijn voor 2019 de volgende doelen genoemd: 

• toetsen aan de relevante voorschriften van de Wkkp; 
• daar waar sprake is van een discretionaire bevoegdheid de betrokken belangen afwegen; 
• afhandeling aanvragen binnen wettelijke termijn; 
• besluiten voorzien van een deugdelijke motivering. 

Jaarlijks wordt er een uitgebreid verslag opgesteld voor de minister. In dit hoofdstuk volstaan we 
daarom met een korte opsomming van afgehandelde zaken. 

6.2 Vergunningverlening in cijfers 
Soort Aantal in 

Programma 
31/3 30/6 30/9 31/12 

Registratie 31 8 20 35 40 
Wijzigingen - 6 17 31 42 
Totaal  14 37 66 82 

 

6.3 Toezicht en Handhaving in cijfers 
Er zijn 41 inspectierapporten van de GGD afgehandeld.  

6.4 Conclusies 
Er zijn meer aanvragen binnengekomen dan vooraf is gepland. Het heeft niet geleid tot problemen.  
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Hoofdstuk 7 Projecten (Notities, programma’s, verslagen etcetera) 
 

7.1 Inleiding 
Het uitvoeringsprogramma bevat ook een overzicht van op te stellen (beleids)documenten, op te 
zetten overleggen en implementatie van nieuwe wetgeving. 

7.2 Projectplan aanpak bewoning recreatiewoningen 
Doelstelling uit het jaarprogramma is om in 2019 een projectplan te hebben om bewoning 
recreatiewoningen tegen te gaan. In de loop van het jaar hebben we onze doelstelling op dit gebied 
iets aangepast; We treffen in ons werk regelmatig mensen die geen woning kunnen vinden. Deze 
mensen merken wij aan als spoedzoekers. Niet zelden wijken deze mensen uit naar 
recreatiewoningen. 

Voor het project is een knip gemaakt tussen de spoedzoeker algemeen en de spoedzoeker die woont 
op een recreatieterrein. Als eerste stap werken we aan een oplossing voor de “spoedzoeker 

algemeen” als dat op de rails is, pakken we de problematiek van de spoedzoeker op het 
recreatieterrein op.  

Het plan is door het college goedgekeurd, de raad heeft budget beschikbaar gesteld. Er wordt nu 
gewerkt aan verwezenlijking van het plan.  

7.3 Jaarverslag VTH Wabo 2018 
Het jaarverslag is op 2 april 2019 door het college vastgesteld en verzonden naar Raad en Provincie. 
Dit is conform de doelstelling van het uitvoeringsprogramma. 

7.4 VTH Handboek 
Het VTH beleid geeft in hoofdlijnen aan hoe wij met onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
omgaan. Hieronder komt een handboek. Dit wordt in 2020, samen met een actualisatie van het VTH 
beleid ter besluitvorming aan het college voorgelegd.  

 
7.5 Kwaliteitscriteria 
Samen met de Noord Drentse gemeenten werken wij aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Eind 
2018 hebben we met elkaar besloten om met Libereaux in zee te gaan voor de inventarisatie van de 
gemeenten.  

In het tweede kwartaal zijn de invul- en beoordelingssessies afgerond. Ook in Noordenveld is het 
traject doorlopen. Assen heeft het in het verleden al voor een deel van haar medewerkers gedaan en 
gaat het nu ook voor de anderen uit laten voeren. Aa en Hunze heeft door omstandigheden enige 
vertraging opgelopen. 

Op 25 juni ontvingen we een brief van de VNG over de kwaliteitscriteria. Er is een nieuwe versie: 
Kwaliteitscriteria 2.2. Omdat onze verordening verwijst naar de vigerende criteria, hoeven we deze 
niet te actualiseren. We hebben navraag gedaan bij Libereaux op basis van welke criteria we nu zijn 
beoordeeld. Dat is op basis van de nieuwecriteria. 

Libereaux is gevraagd om voor de vier deelnemers een analyse uit te voeren. Een volgende stap is 
dat het dashboard gevuld gaat worden.   

7.6 Uitvoeringsprogramma 2020 
Dit is in december 2019 vastgesteld door het college. 
 
7.7 Jaarverslag Kinderopvang 
De jaarverantwoording kinderopvang 2018 is op 28 juni door het college vastgesteld,  
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7.8 Digitalisering Milieudossiers 
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de samenwerking met de RUD is de digitale 
beschikbaarheid van onze milieudossiers. Ook voor de toekomst is digitalisering een must. We zijn in 
2018 begonnen met het digitaliseren van de milieudossiers.  

Daarnaast hebben we het werkproces voor afhandeling van milieumeldingen aangepast zodat deze 
ook digitaal gearchiveerd worden en gekoppeld worden aan een Objectdossier. 

Er is door de raad in de voorjaarsbrief (vergadering 9 juli 2019) budget beschikbaar gesteld om de 
digitalisering voort te zetten. Er is vanaf extra fte beschikbaar om het verder op te pakken. Inmiddels 
zijn de dossiers gedigitaliseerd. 

7.9 Actualisatie Inrichtingenbestand 
Dit project wordt vanuit de RUD uitgevoerd. Het is onderdeel van het Ontwikkelprogramma dat in april 
2019 door het AB is vastgesteld. De RUD heeft inmiddels laten weten dat ze achter lopen op het 
schema.  

7.10 Asbestdaken 
Het project is van start gegaan. Eén van onze medewerkers neemt hieraan deel. Er is een projectplan 
van aanpak opgesteld. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel echter in juni afgewezen. We beraden 
ons over het vervolg.  

7.11 Ondermijning 
Het ondermijningsbeeld van Noord-Drenthe (gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze) is 
gereed. Deze is behandeld in de driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie). De input vanuit 
het ondermijningsbeeld en het onderzoek wordt nu vertaald naar een uitvoeringsprogramma. 

7.12 Tactisch Veiligheids Overleg (TVO) 
In 2019 is onder regie en voorzitterschap van de medewerkers veiligheid gestart met het TVO. Bij een 
sociaal maatschappelijk veiligheidsincident/probleem, of bij de dreiging daarvan, probeert het TVO het 
incident of probleem op tactisch/strategisch niveau in goede banen te leiden of te voorkomen. 
Daarnaast volgt en bespreekt het TVO de trends, ontwikkelingen en thema’s op het brede 

veiligheidsterrein. Er wordt nauw samengewerkt met de politie, het sociaal team, CJG, het Zorg- en 
Veiligheidshuis Drenthe en het OGGZ, zowel planmatig als operationeel.  

Het TVO zorgt voor goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen betrokken partijen. Met 
name de verbinding tussen zorg en veiligheid is erg effectief.  

7.13 BAG-werkzaamheden 
Eind augustus is een tijdelijke medewerker gestart met het wegwerken van de achterstanden mbt de 
BAG terugmeldingen. Dat zijn dossiers waarin nader onderzoek moet worden uitgevoerd voordat een 
registratie kan worden doorgevoerd.  

Het gaat bijvoorbeeld om meldingen van WOZ medewerkers dat een situatie ter plaatse niet 
overeenstemt met de gegevens (vergunning bijvoorbeeld) die zij hebben. Het kan ook gaan om een 
inschrijving op een adres dat bij ons niet met een woonfunctie in de BAG staat. NB er hoeft geen 
sprake te zijn van een overtreding. 

De werkvoorraad bedroeg ca. 600 meldingen. Op 31 december stonden er nog 130 zaken open. Het 
budget is nog beschikbaar t/m januari 2020. 

  


