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Hoofdstuk 1 Samenvatting 
 

1.1 Inleiding 
Voor 2020 is een uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
opgesteld. Daarin staat welke werkzaamheden we in 2020 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 
De bezetting bij toezicht is ook in dit jaar kwetsbaar gebleken. Daarnaast hebben we aan het eind van 
het eerste kwartaal te maken gekregen met de Coronamaatregelen. Dit betekent: vooral thuiswerken 
en inzet op het toezicht op naleving van de Coronamaatregelen. 

Nagenoeg het gehele jaar heeft in het teken gestaan van thuiswerken en toezicht op naleving van de 
Coronamaatregelen. Binnen toezicht Wabo is inhuur gepleegd om uitval door ziekte op te vangen.  

1.3 Wabo 
Opvallend is dat de pandemie geen invloed heeft gehad op het aantal aanvragen binnen het 
omgevingsrecht. Het totaal is nagenoeg gelijk aan het verwachte aantal aanvragen.  

Bij een volledige bezetting voor vergunningverlening (Wabo) is sprake van 4 fte. We hebben 2,88 fte 
ingevuld. Met het overblijvende budget huren we Langhenkel-Talenter in. Daarvoor hebben we een 
raamwerkovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat in tijden dat de vaste medewerkers het werk 
kunnen uitvoeren, we geen extra kosten maken. Afhandeling van de sloopmelding en meldingen 
lozing buiten inrichting worden afgehandeld door de juridisch medewerker vergunningverlening. 

Controles op het gebied van de brandveiligheid hebben door de Corona-maatregelen lange tijd niet 
plaats kunnen vinden. Er is extra budget beschikbaar gesteld tot het eind van het jaar. In de tweede 
helft is wel een inhaalslag gemaakt. Echter, toen de aanscherping van de maatregelen werd 
doorgevoerd zijn de inspecties ook gestaakt. Uiteindelijk zijn we op ca. ca. 80% blijven steken. 

1.4 Openbare ruimte 
Voor wat betreft de aanvragen/vergunningen was de impact van de Coronamaatregelen meteen 
duidelijk voor dit deelgebied. Veel evenementen gaan niet door. Dat betekent dat het aantal 
aanvragen in 2020 achter blijft bij het jaarprogramma. Omdat de maatregelen gedurende het jaar 
veranderden, zien we veel vragen binnenkomen over activiteiten die men wil organiseren. 

In de loop van het jaar is in Mozard een aantal Corona gerelateerde zaaktypen aangemaakt. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de registratie van vragen of bepaalde activiteiten (weer) toegestaan zijn. In totaal 
zijn er ca. 300 geregistreerde zaken afgehandeld. Daarvan zijn ruim 200 afgehandeld binnen de 
vakgebieden van dit jaarverslag. 

1.5 Horeca 
Er zijn vijf Horecavergunningen aangevraagd. Daarnaast zijn er ruim 20 verzoeken tot wijzigingen 
afgehandeld. Ook de impact van het evenementenverbod is hier zichtbaar. Met name bij het aantal af 
te geven ontheffingen. 

1.6 Kinderopvang 
We lopen achter op het verwachte aantal aanvragen. Ook het aantal afgehandelde inspectierapporten 
is relatief laag. Ook hier is de invloed van de Coronamaatregelen zichtbaar. 

1.7 Notities etcetera 
We hebben in het uitvoeringsprogramma ook opgenomen welke documenten opgesteld moeten 
worden (jaarverslag, jaarprogramma). De meeste documenten zijn conform planning afgerond.  
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Hoofdstuk 2 Inleiding 
 
2.1 Kwartaalrapportages 
Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 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 
De bezetting bij toezicht binnen het gebied Wabo is kwetsbaar gebleken. Daarnaast hebben we aan 
het eind van het eerste kwartaal te maken gekregen met de Corona-maatregelen. Dit betekent: vooral 
thuiswerken en inzet op het toezicht op naleving van de Coronamaatregelen. Dit heeft zicht voortgezet 
in het tweede kwart. Toen is ook duidelijk geworden dat de verminderde bezetting een langdurig 
karakter zal hebben. Er is in juni inhuur gepleegd tot het eind van het jaar. 

Bij een volledige bezetting voor vergunningverlening (Wabo) is sprake van 4 fte. We hebben 2,88 fte 
ingevuld. Met het overblijvende budget huren we Langhenkel-Talenter in. Daarvoor hebben we een 
raamwerkovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat in tijden dat de vaste medewerkers het werk 
kunnen uitvoeren, we geen extra kosten maken. 

Er is per 30 januari afscheid genomen van een administratief medewerker (0,88 fte). Deze collega 
handelde verzoeken voor bouwdossiers, makelaarsverzoeken en vragen van inwoners over 
bouwregelgeving af. Een deel wordt overgenomen door een andere administratieve collega. Het 
andere deel wordt nu gedaan door de vergunningverleners (vragen van inwoners), om dat extra werk 
op te vangen is de afhandeling van de sloopmeldingen en de meldingen “lozen buiten inrichtringen” 

overgenomen door een juridisch medewerker. Daarnaast is met het anders inrichten van het 
werkproces bij het opvragen van bouwdossiers, het gemis aan bezetting (deels) gecompenseerd. 

De medewerkers hebben grote inzet gepleegd op toezicht op de naleving van de Coronamaatregelen. 
Het college spreekt haar grote waardering uit voor de menselijkheid en de flexibiliteit waarmee zij zich 
ingezet hebben. 

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

• voldoen aan de 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: 
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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. 

2.5 Bezwaar/beroep 
Er zijn negenendertig juridische procedures afgerond. Het betreft: 

• Achtentwintig bezwaarzaken: 
o Gegrond: 2 (bij 1 zaak) 
o Ongegrond: 9; 
o Ingetrokken: 8; 
o Niet ontvankelijk: 4; 
o Overige1: 5. 

• Drie voorlopige voorzieningen: twee zijn ingetrokken, één is ongegrond; 
• Zeven beroepszaken: één niet ontvankelijk, drie ongegrond, één ingetrokken, één dubbel 

ingeboekt en één tussenuitspraak (doorgestuurd naar RvS); 
• Eén hoger beroep: gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Prematuur bezwaar, vergunning ingetrokken en dubbel ingeboekt/ingediend. 
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Hoofdstuk 3 Wabo taken 
 

3.1 Doelen 2020 
In het jaarprogramma zijn voor 2020 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 290 63 149 204 271 
Uitvoeren van een werk 9 4 7 13 22 
Brandveilig gebruik 20 7 7 13 15 
Planologische afwijking 150 30 78 108  141 
Kap 75 16 27 42 68 
Milieu 5 0 2 6 6 
Monumenten 12 0 2 4 6 
Inrit2 0 0 0 1 7 
Sloop 400 59 166 241 314 
Schetsplannen 400 105 231 318 442 
Melding gesloten 
bodemsysteem 

25 6 15 18 20 

Totaal 1386 290 614 968 1312 
 

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 8 12 16 19 
Vergunningvrij 7 11 15 16 
Buitenbehandeling 2 3 8 9 
Van rechtswege 0 0 0 0 
Ingetrokken 7 15 16 18 
Weigeren 0 0 0 0 
Totaal 24 41 55 62 

 

 
2 Was een melding is in de loop van 2020 vergunning geworden. 
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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. Op basis daarvan komen 
we tot een controlelast van 120 inspecties. Deze controles hebben in ons programma prioriteit 1 
gekregen. Voor 2020 is extra geld beschikbaar gesteld om de controles uit te voeren. De te bezoeken 
bedrijven vallen allemaal onder de categorieën die in het kader van de Coronamaatregelen lange tijd 
gesloten waren. In het laatste deel van 2020 is er nog een inhaalslag gemaakt, het uiteindelijke aantal 
controles blijft echter achter op de planning. 

Soort Aantal in 
Programma 

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

Toezicht brandveiligheid 
gebouwen 

120 29 32 53 95 

 

3.3.2 Bouw, Sloop, RO 
 Soort 31/3 30/6 30/9 31/12 
Bouw 53 142 379 504 
RO/handhaving 10 26 34 81 
Controles n.a.v. bag 
registraties 

5 6 8 8 

Sloop 14 32 34 106 
Drank & Horeca 0 0 0 0 

 

3.3.3 Administratieve controle en project breedplaatvloeren 
Naast bovenstaande inspecties is nog een administratieve inhaalslag gemaakt. Ca. 500 openstaande 
bouwdossiers zijn beoordeeld, ca. 450 daarvan zijn afgesloten. 

Ook is het onderzoek naar, mogelijke, breedplaatvloeren afgerond. Er zijn in de gemeente Tynaarlo 
geen gebouwen die vallen onder de door de minister genoemde categorieën. De provincie wordt van 
onze conclusie op de hoogte gebracht.  

3.4 Handhaving en overige werkzaamheden 
3.4.1 Overzicht 

Soort Afgehandeld 
31/3 30/6 30/9 31/12 

Informatieverzoeken 70 195 298 365 
Handhaving 28 46 58 75 
Opvragen bouwtekeningen 87 178 289 388 

 

3.4.2 Bewoning recreatiewoningen 
Vanaf begin 2020 is er een toename van het aantal inschrijvingen van personen in recreatiewoningen 
waar te nemen. Naar aanleiding van een inschrijving worden bewoners via een brief geïnformeerd dat 
zij in overtreding zijn en rekening moeten houden met een handhavingsprocedure. 
 
Soms is de bewoning tijdelijk. De bewoners wijken tijdelijk uit naar een recreatiewoning doordat ze 
nog niet in de nieuwe woning kunnen wonen, terwijl ze al wel de oude woning moeten verlaten. In al 
die gevallen duurde de bewoning niet langer dan 3 maanden. In andere gevallen is de bewoning wel 
permanent met weinig of geen zicht op beëindiging.  
 
Er is in Tynaarlo al veel gesproken over de aanpak van de bewoning van recreatiewoningen. Een 
handhavingstraject is vaak langdurig, intensief en biedt geen oplossing voor de mogelijk 
achterliggende problematiek.  
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In de zomerperiode is het niet goed mogelijk om deze gevallen op te sporen en het is ook moeilijk om 
vast te stellen op hoeveel adressen er daadwerkelijk permanent gewoond wordt. Daardoor kunnen 
gevallen van permanente bewoning buiten beeld blijven. Vanaf 1 november is door wintersluiting van 
de meeste recreatieterreinen, relatief, eenvoudiger vast te stellen of sprake is van bewoning, maar 
duidelijk is wel dat als gevolg van de krapte op de woningmarkt en vooral het ontbreken van 
voldoende sociale huurwoningen druk op de recreatieterreinen ontstaat.  
 
Voor een adequaat toezicht en de eventueel volgende handhavingsprocedure zou, bij ongewijzigde 
prioriteitstelling, uitbreiding van de huidige formatie noodzakelijk zijn. Bovendien blijkt uit de praktijk 
dat veel handhavingszaken bij de rechter stranden. Met andere woorden: de actuele inzet van 
menskracht voorkomt geen verdere toename van de permanente bewoning. Los daarvan biedt enkel 
inzet van toezicht geen oplossing van de achterliggende problematiek. 
 
We willen komen tot een sluitende aanpak van het probleem. Onderdeel van die aanpak is ook het 
project spoedzoekers, waarbij we een aantal flexwoningen willen realiseren. Deze kunnen dienen als 
doorstroomwoningen voor mensen die, door omstandigheden, op korte termijn een woning nodig 
hebben.  
 
3.5 Eigen inrichtingen/activiteiten 
In 2019 hebben we 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. Beide zijn opgelost. 

Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is vastgesteld dat de gemeente heeft gebouwd 
zonder vereiste vergunning. Tijdens de bouw werd aangenomen dat het een vergunningvrij bouwwerk 
betrof. Door de ligging bij/in een als monumentaal aangewezen gebied, bleek er toch een vergunning 
vereist te zijn. Toen dat bekend werd, is een vergunning aangevraagd, de procedure daarvoor loopt 
door in 2021.  

3.6 Milieutaken 
Binnen de Provincie Drenthe zijn de milieutaken ondergebracht bij de RUDD. Dat betekent niet dat de 
gemeente geen rol heeft op dit taakgebied. Zo blijft de gemeente het bevoegd gezag en in die 
hoedanigheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de milieutaken. 

Daarnaast heeft de gemeente nog de archieftaken en is zij de “front-office van de RUDD”. Vragen, 

meldingen, klachten etc. komen in beginsel via de gemeente bij de RUDD. De RUDD stelt zelfstandig 
een jaarprogramma en jaarverslag op. Dit wordt separaat aan het college voorgelegd en toegestuurd 
aan de Provincie. 

3.7 Conclusies 
3.7.1 Vergunningen 
Als we de uitkomsten anders dan verlening (intrekking, vergunningvrij, buitenbehandeling laten) 
meenemen komen we op 1355 afgehandelde (deel)aanvragen. De planning ging uit van 1386. Dat 
betekent een afwijking van minder dan 3%.  

Het streven om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen is gehaald. Er zijn geen 
vergunningen van rechtswege ontstaan. Er zijn iets meer aanvragen afgehandeld dan het gemiddelde 
aantal over de voorgaande 5 jaar. De Coronaperikelen hebben dus geen negatief effect gehad op het 
aantal aanvragen.  

3.7.2 Toezicht 
We hebben extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de brandveiligheidscontroles. Het 
uitvoeren van de inspecties heeft in het tweede kwartaal nagenoeg geheel stilgelegen vanwege de 
corona maatregelen. Uiteindelijk is ca. 80% van het geplande aantal controles gehaald.  

De toezichthouders bouw- en woningtoezicht zijn toegevoegd aan het coronateam. Een deel van hun 
tijd is besteed aan het houden van toezicht op naleving van de Coronamaatregelen. 
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3.7.3 Handhaving 
In ons handhavingsbeleid is opgenomen dat we handhaven conform de LHS. Afhankelijk van 
potentiele gevolgen van de overtreding en de houding van de overtreder wordt ook het strafrechtelijke 
traject opgestart.  

De LHS matrix is onderdeel van ons rapportageformulier. Daarnaast is de LHS (nog) niet heel 
zichtbaar in ons werk. Dit komt met name ook omdat de overtreder nagenoeg altijd bereid is om mee 
te werken. Bovendien rechtvaardigt het effect van de overtreding veelal niet de inzet van het (zware) 
strafrechtelijke traject. Het bestuurlijke traject biedt afdoende middelen om de overtredingen te 
beëindigen. 

3.7.4 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.  

Terugkijkend op het jaar zijn er 15 vergunningen verleend waarbij de bouwsom boven de 
drempelwaarde lag. In de meeste gevallen gaat het om woningbouw. Er is in geen van die gevallen 
een Bibob toets uitgevoerd. Duidelijk is dat de Bibob toets nog niet is ingebed in het werkproces. 
Incidenteel is bij een aanvraag wel gekeken of de Bibob toets vereist was. Daar was sprake van de 
bouw van een particuliere woning. Die valt buiten de beleidslijn. Daarnaast is een Wabo-vergunning 
(afwijken bestemmingsplan) verleend voor de vestiging van een speelautomatenhal. De Bibob toets is 
gedaan bij de verlening van de aanwezigheidsvergunning. 

In 2020 is gestart met het opstellen van een beleidsnotitie over de collegiale toets bij 
vergunningverlening. De Bibob is daar een onderdeel van. De notitie gaat met name in op de 
veranderingen bij de invoering van de Omgevingswet. Het streven is om de beschreven werkwijze in 
te voeren bij de Omgevingswet.  

In het eerste kwartaal van 2021 worden Webinars gehouden over de Bibob. Daar hebben diverse 
medewerkers zich voor aangemeld.  
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Hoofdstuk 4 Openbare Ruimte 
 
4.1 Doelen 2020 
In het jaarprogramma zijn voor 2020 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. 

4.2 Vergunningverlening in cijfers 
4.2.1 Afgehandelde aanvragen 

Soort Aantal in 
Programma 

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

Evenementenvergunning 202 45 61 91 102 
Standplaats 18 4 7 15 24 
Carbid 20 0 0 0 25 
Paasvuren 12 13 13 13 13 
Ontheffing geluid 5 0 0 0 1 
Vrijstelling geluid 45 10 10 19 19 
Tijdelijk kamperen 5 0 0 0 0 
VvgB luchtvaart 5 0 0 0 4 
Totaal 312 72 91 131 188 

 

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 31/3 30/6 30/9 31/12 
Geweigerd 16 21 22 24 
Vergunningvrij 1 1 6 10 
Buitenbehandeling 0 0 0 0 
Ingetrokken 5 5 15 23 
Afgebroken3 0 0 5 10 

 

4.3 Toezicht en handhaving in cijfers 
 
Soort 

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

Melding 91 252 467 558 
Handhaving 9 23 28 37 

 

taken van de boa’s zijn voorzien van een prioriteit. In 2020 zal met name aandacht worden besteed aan: 
• overlast van jeugd (waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken naar een betere verdeling van 

de taken tussen de politie, de Boa’s en het jeugdwerk), denk ook aan bv. wietzakjes en 
hangjeugd; 

 
3 Het betreft aanvragen die ambtshalve zijn afgebroken bijvoorbeeld omdat ze verkeerd geregistreerd 
zijn of dubbel zijn aangevraagd. 
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• het dumpen van afval/afvalstoffen; 
• vuurwerk/paasvuren, 
• overlast van honden (bijtincidenten, loslopende honden, hondenpoep); 
• parkeren van voer- en vaartuigen (op de openbare weg, op fietspaden, bij scholen, voor 

inritten) en neerzetten van bouwcontainers en andere obstakels; 
• wrakken; 
• reclame-uitingen en spandoeken; 
• uitstallingen bij winkels. 

De meest recente veiligheidsmonitor is in juni 2018 gepresenteerd. Tynaarlo scoorde daarin goed op 
veiligheidsbeleving. Ergernissen die naar voren kwamen zijn hondenpoep en parkeerproblematiek. Deze 
onderwerpen komen dan ook terug in bovenstaand overzicht. 

Daarnaast zetten we de Boa’s in om toezicht te houden op met name het gebied van de 

Horeca/evenementen. Er zijn in het tweede kwartaal geen DHW controles uitgevoerd, wegens andere 
(lees: Corona) prioriteiten. 

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 41 Hondenoverlast 73 

Vernielingen/APV 91 Zwervers  Vuurwerkoverlast 13 

Burenruzies 8 Wietafval 5 Afval verbranden 21 

Parkeren 91 Belediging/bedreiging  Opsporen van niet 
ingeschreven burgers 

29 

Carbid  Asbest 1 Caravan/aanhangwagen 28 

Lentis 7 Bijtincidenten 24 Geluidshinder 12 

Wietgebruikende 
personen 

 Alcohol nuttigen 26 ASV Dumping 39 

Vernieling 6 Overlast 
brandstichting 

3 Autowrakken  

Vervuiling wegen 1 Vernieling 
bomen/groen 

6 Folders 1 

Reclame 3 Overhangend groen  Zonder ontheffing 1 

Overlast 
overig/straatmuzikanten 

     

Totaal 604     

 

Er zijn 34 proces-verbalen CJIB opgesteld. 

4.4 Onderzoeken ondermijning 
Wat betreft de RIEC-zaken hebben we in het eerste kwartaal geen actieve lopende zaken gehad. In het 
tweede kwartaal is gestart met het maken van een integraal ondermijningsbeeld Groningen Airport 
Eelde, het betreft een aanvulling op het integraal ondermijningsbeeld Noord-Drenthe. Het integraal 
ondermijningsbeeld geeft inzicht in hoeverre en op welke wijze er sprake is van ondermijnende 
criminaliteit op Groningen Airport Eelde.  Het draagt daarmee bij aan een betere, gezamenlijke 
informatiepositie voor de veiligheidspartners. De verwachting is dat november 2020 het 
ondermijningsbeeld wordt opgeleverd aan de driehoek. 

In het derde en vierde kwartaal is er een vervolg gemaakt met het integraal ondermijningsbeeld 
Groningen Airport Eelde, het betreft een aanvulling op het integraal ondermijningsbeeld Noord-
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Drenthe. Het integraal ondermijningsbeeld geeft mogelijk inzicht in hoeverre en op welke wijze er 
sprake is van ondermijnende criminaliteit op en rondom Groningen Airport Eelde. Het draagt daarmee 
bij aan een betere, gezamenlijke informatiepositie voor de veiligheidspartners.  

De planning is dat het ondermijningsbeeld in het eerste kwartaal van 2021 wordt opgeleverd aan de 
driehoek. Daarnaast is er in samenwerking met de andere Noord-Drentse gemeenten een plan van 
aanpak ondermijning opgesteld en dit plan krijgt uitvoering in 2021. Het hoofdthema voor 2021 is 
drugs, in de loop van 2021 worden uitvoeringsplanning gemaakt voor de aanpak van PGB/zorgfraude 
en cybercrime. 

4.5 Overige werkzaamheden 
 

Handhaving o.b.v. Opiumwet 13b Aantal 
1e kwartaal 1 
2e kwartaal 0 
3e kwartaal 0 
4e kwartaal 1 
Totaal 1 

 

Huisverbod Q1 Q2 Q3 Q4 Tot. 
RIHG (risico-taxatie) 
ingevuld 

1 0 1 0 2 

Huisverbod opgelegd 1 0 1 0 2 
Huisverbod verlengd 0 0 0 0 0 

 

Crisismaatregel Wvggz Aantal 
1e kwartaal 4 
2e kwartaal 6 
3e kwartaal 5 
4e kwartaal 1 
Totaal 16 

 
4.6 Toezicht en handhaving Noodverordening COVID-19 
Er gelden sinds maart verschillende maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) 
tegen te gaan. In Drenthe, net als in alle regio’s, is er opgeschaald binnen de crisisorganisatie. Dit 

betekent dat in de crisisorganisatie maximaal regionaal wordt samengewerkt. 

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) van kracht en is de regionale 
noodverordening niet meer van toepassing. Sindsdien wordt er gewerkt met ministeriële regelingen in 
plaats van noodverordeningen. 

Deze wet heeft tot gevolg dat de burgemeesters het bevoegde gezag zijn voor het handhaven van de 
wet, het geven van ontheffingen en het handhaven van de openbare orde. De voorzitter van de 
veiligheidsregio heeft als verantwoordelijkheid het coördineren in de regio, het bestrijden van de 
infectieziekte, crisiscommunicatie en informatievoorziening tussen rijk en regio. Dat betekent dat de 
crisisorganisatie een belangrijke rol houdt binnen de nieuwe aanpassingen. 

Wat betreft toezicht en handhaving zijn er vanuit de gemeente Tynaarlo op dit moment vier boa’s 

belast met het toezicht en de handhaving. De fase van de bestrijding van het virus waarop we ons op 
dit moment begeven behoeft strenge maatregelen en geeft weinig ruimte aan de samenleving. De 
dertien extra ingezette toezichthouders hebben op dit moment geen actieve rol, zodat ze zich weer 
volledig op hun eigen werkzaamheden kunnen richten en zodat ze in een mogelijk latere fase weer 
ingezet kunnen worden. 
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We blijven actief toezicht houden en communiceren met mensen en bedrijven over het gevaar van het 
virus en het belang van de geldende maatregelen, hiervoor wordt ook de bedrijfscontactfunctionaris 
ingezet. Daar waar nodig zijn extra maatregelen genomen om in de openbare ruimte te kunnen 
voldoen aan de maatregelen. Er wordt zowel strafrechtelijk en bestuurlijk gehandhaafd op basis van 
het geldende regionale handhavingskader. 

Vanaf het begin van de coronaperiode zijn er ongeveer 100 personen en 12 inrichtingen 
gewaarschuwd. Er is 1 boete en HALT-verwijzing gegeven. 

In de loop van het jaar is in Mozard een aantal Corona gerelateerde zaaktypen aangemaakt. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de registratie van vragen of bepaalde activiteiten (weer) toegestaan zijn. 
Gemeente breed zijn er ca. 300 geregistreerde zaken afgehandeld. Daarvan zijn ruim 200 
afgehandeld door medewerkers die werkzaam zijn binnen de reikwijdte van dit verslag.  

4.7 Jaarwisseling 
De jaarwisseling vraagt elk jaar extra aandacht en voorbereiding. Dit jaar in het bijzonder vanwege het 
feit dat we te maken hadden met de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Dat in combinatie 
met de reguliere openbare orde risico’s en de mogelijkheid om carbid te mogen schieten vroeg meer 

voorbereiding en capaciteit dan reguliere jaarwisselingen. 

Achteraf kunnen we concluderen dat de jaarwisseling rustig is verlopen, op enkele incidenten na. De 
schades in de openbare ruimte waren dit jaar relatief laag. Ook het carbid schieten is goed verlopen. 

4.8 Conclusies 
4.8.1 Vergunningen 
Eén van de afgekondigde maatregelen is een landelijk verbod op evenementen, dat in de loop der tijd 
is overgegaan tot een beperking van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Al verleende 
vergunningen voor de periode waarvoor het verbod geldt, kunnen dus niet gebruikt worden. De 
maatregelen zullen ook als gevolg hebben dat er veel minder vergunningen aangevraagd gaan 
worden in 2020. Het is ook de oorzaak van het relatief hoge aantal geweigerde aanvragen. 

Eén van de doelen die we ons stellen is dat de aanvragen tijdig afgehandeld worden. In het 
jaarverslag 2019 is vastgesteld dat de gemiddelde doorlooptijd van evenementenvergunningen binnen 
de termijn blijft, maar dat een relatief groot deel afgehandeld wordt buiten de normtijd van het 
zaaksysteem. Dat beeld is ook terug te zien in de cijfers van 2020.  

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. Van de 14 “te laat” afgehandelde aanvragen bijvoorbeeld, 
zijn in het eerste kwartaal er “maar” 4 die buiten de acht weken termijn zijn afgedaan; 

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 niet gedaan. 

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

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

De medewerkers die in dit proces werkzaam zijn, zijn gewezen op het opschorten van de termijn in het 
systeem. Het effect daarvan zal pas later dit jaar te zien zijn. De zaaktypen waarvan de doorlooptijd 
aangepast zou moeten worden zijn inmiddels geïnventariseerd. 
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4.8.2 Toezicht 
Een doel dat we onszelf stellen in ons jaarprogramma is de zichtbare inzet van onze Boa’s. Onze 

Boa’s zijn voorzien van een eigen auto, uniformen en rijden dagelijks door de gemeente. Periodiek 
worden ze ingezet in de weekenden en in de avonduren. 

Vanaf de tweede helft van maart zijn ze ook/met name ingezet op het toezien op naleving van de 
Coronamaatregelen. 

4.8.3 Handhaving 
2020 laat niet veel bijzonderheden zien met betrekking tot handhaving. Wel is noemenswaardig dat de 
juridisch medewerker handhaving vanaf de tweede helft van maart ook hoofdzakelijk ingezet wordt 
met betrekking tot de Coronamaatregelen.  

Een doel uit het jaarprogramma is dat handhaving wordt opgepakt volgens de Landelijke 
Handhavingstrategie. Op het gebied van de openbare ruimte wordt veelal gewerkt met de bestuurlijke 
strafbeschikking. Hier speelt de LHS in mindere mate een rol. 
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Hoofdstuk 5 Horeca 
 
5.1 Doelen 2020 
In het jaarprogramma zijn voor 2020 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 

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

Horecavergunning 8 54 0 0 0 
Wijziging 
Horecavergunning 

35 7 9 17 22 

Horeca ontheffing 40 0 2 2 2 
Speelautomaten 10 3 3 6 10 
Totaal 93 10 14 25 34 

 

5.2.2 Besluiten anders dan vergunning 
Verreweg de meeste aanvragen leiden 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.  

Er is één aanvraag afgebroken omdat deze foutief was geregistreerd, één ontheffing geweigerd en 
drie verzoeken om wijziging geweigerd. 

5.3 Toezicht en handhaving in cijfers 
Toezicht op de Drank- en Horecawet wordt met name uitgevoerd door de Boa’s. In de rapportages 
van het eerste kwartaal komen geen bijzonderheden naar voren. Wel is vastgesteld dat een 
Horecavergunning kan worden ingetrokken. In het tweede kwartaal zijn geen DHW controles gedaan. 
De Boa’s zijn met name ingezet op de Coronamaatregelen 

In het derde kwartaal zijn twee overtreding geconstateerd. Hierop is een constateringsbrief verzonden. 

In het vierde kwartaal was de horeca gesloten. Controles zijn beperkt tot toezicht op naleving van de 
coronabepalingen die golden voor de horeca.  

5.4 Bibob 
Eén van de doelen van het hoofdgebied Horeca is het toetsen van de aanvragen aan de Wet Bibob 
conform ons beleid. Omdat de vergunningen onder het verkeerde zaaktype zijn is het niet mogelijk 
een steekproef uit te voeren. Er is wel een vergunning verleend voor een speelautomatenhal. daar is 
de Bibobtoets uitgevoerd. 

 
4 Bij de tussentijdse rapportages stond dat er geen vergunningen waren verleend. Er blijken 5 
vergunningen te zijn verleend, die zijn afgehandeld onder een ander zaaktype. Uit opgelegd leges is 
gebleken dat er vijf vergunningen zijn verleend. 
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5.5 Conclusie 
Conclusie op het gebied van Horeca is dat het aantal aanvragen ver achter is gebleven op het 
verwachte aantal. 
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Hoofdstuk 6 Kinderopvang 
 

6.1 Doelen 2020 
In het jaarprogramma zijn voor 2020 de volgende doelen genoemd: 

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

6.2 Vergunningverlening in cijfers 
 

Soort Aantal in 
Programma 

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

Registratie 31 2 4 7 14 
Wijzigingen 60 4 9 24 31 
Totaal 91 6 13 31 45 

 

Uit de rapportage van Mozard blijkt dat 25 zaken voortijdig zijn afgebroken. Dat kan door intrekking 
gebeuren of door dubbele registratie5. 

6.3 Toezicht en Handhaving in cijfers 
Er zijn 19 inspectierapporten van de GGD afgehandeld.  

6.4 Conclusies 
Het aantal aanvragen blijft fors achter op het verwachte aantal. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit de 
gevolgen zijn van Corona. 

 

  

 
5 Rapportages van inspecties GGD n.a.v. aanvragen worden (soms) als separate zaak ingeboekt. 
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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 spoedzoekers/flexwonen 
Er zijn ontwikkelingen gaande over de aanpak van bewoning van recreatiewoningen. De landelijke 
regering lijkt te bewegen naar het toestaan van bewoning. De vergunningprocedure voor het 
legaliseren moet in ieder geval korter/eenvoudiger volgens de regering. 

Daarnaast heeft de regering gemeenten opgeroepen om de menselijke maat te hanteren bij de 
handhavingsprocedures. 

Die menselijke maat was ook de reden om het project op te starten. Onze doelstelling op dit gebied is 
wel iets aangepast; We treffen in ons werk namelijk regelmatig mensen die geen woning kunnen 
vinden. Deze mensen merken wij aan als spoedzoekers. Niet zelden wijken deze mensen uit naar 
recreatiewoningen. Het project richt zich op alle spoedzoekers, ook degenen die niet in een 
recreatiewoning verblijven. 

De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor dit project. Er zijn inmiddels twee “Versnellingskamers” 

gehouden, overleggen om het project in een stroomversnelling te krijgen. Tijdens deze overleggen is 
een aantal potentiele locaties besproken waar woningen kunnen komen. Voors en tegens zijn 
besproken. In 2021 zal aan college en raad één of meerdere locaties worden voorgelegd.  

7.3 Jaarverslag VTH Wabo 2019 
Het jaarverslag is op 2 april 2020 door het college vastgesteld en verzonden naar Raad en Provincie. 
Dit is conform de doelstelling van het uitvoeringsprogramma. 

7.4 VTH Handboek 
Op 26 maart Heeft het college het VTH beleid geactualiseerd. Onderdeel daarvan is het handboek. Dit 
heeft met name betrekking op het omgevingsrecht. De andere deelgebieden worden nu ook opgepakt. 
Als eerste starten we met de Openbare Ruimte.  
 
7.5 Kwaliteitscriteria 
Samen met de Noord Drentse gemeenten werken wij aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria. De 
medewerkers van de gemeenten hebben een evaluatie doorlopen. Er is een gebruikerstraining 
gehouden voor het dashboard. Libereaux heeft een analyse gedaan voor de vier gemeenten om in 
kaart te brengen hoe we er voor staan en welke opleidingen nodig zijn.  

Doel was om in het eerste kwartaal met elkaar te bespreken hoe nu verder. Dat overleg is afgezegd. 
Het vullen van het dasboard en het geven van een tweede training is ook uitgesteld vanwege de 
Coronamaatregelen.  

Diverse medewerkers die betrokken zijn bij toezicht en handhaving hebben een cursus 
brandveiligheid gevolgd. 

7.6 Uitvoeringsprogramma 2021 
Het uitvoeringsprogramma is in december 2020 vastgesteld. 
 
7.7 Jaarverslag Kinderopvang 
De jaarverantwoording kinderopvang 2019 is door het college vastgesteld. 
 
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 
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2018 begonnen met het digitaliseren van de milieudossiers. De dossiers van de bestaande, actieve, 
bedrijven zijn inmiddels gedigitaliseerd.  

7.9 Actualisatie Inrichtingenbestand 
Dit project wordt vanuit de RUD uitgevoerd. Het is onderdeel van het Ontwikkelprogramma. Het 
streven is om dit voor de zomer afgerond te hebben zodat het jaarprogramma van 2021 aan de hand 
van een actueel bestand kan worden opgesteld. Uiteraard hebben de Coronamaatregelen ook 
gevolgen voor de RUD.  

7.10 Asbestdaken 
In 2024 zouden asbestdaken verboden worden. De Eerste Kamer heeft in 2019 het wetsvoorstel 
afgewezen. Daarop is het beschikbare budget “teruggegeven”. In eerste instantie is besloten om geen 
nieuw budget beschikbaar te stellen en dus de deelname te beëindigen.  

In de tweede helft van 2020 heeft de projectgroep een aangepast kostenplaatje rondgestuurd. Deze 
zijn dermate naar beneden bijgesteld dat ze gedekt kunnen worden binnen bestaande middelen. De 
deelname is daarom alsnog voortgezet. 

7.11 Omgevingswet en kwaliteitsborging bouw 
Het jaar 2020 staat natuurlijk in het teken van de Omgevingswet. Deze zal waarschijnlijk in 2021 in 
werking treden. De invoeringsdatum wordt eind mei bekendgemaakt. Daarin zal ook de Wet 
kwaliteitsborging bouw verwerkt zijn. Ook die wet heeft een behoorlijke impact op ons werk. Er is een 
projectleider aangesteld om de gemeente hier op voor te bereiden. Deze heeft verschillende 
werkgroepen in het leven geroepen. Eén van die werkgroepen richt zich met name op het vergunning 
proces. Er wordt intensief samengewerkt met de RUD, andere Drentse gemeenten, de provincie en de 
ketenpartners (Waterschappen, etc). 

7.12 Actualisatie evenementenbeleid 
Het evenementenbeleid van de gemeente Tynaarlo dateert van december 2014. In 2020 kijken we 
welke onderdelen van het beleid nog actueel zijn en welke aanpassing/aanvulling behoeven. Streven 
is om daarin ook de link met de drank- en horeca ontheffingen nadrukkelijker te leggen. Het streven 
was om dit in 2020 af te ronden. Dat is niet gelukt. Wel is inmiddels geïnventariseerd welke 
onderwerpen aangepast moeten worden en welke disciplines daarvoor geraadpleegd moeten worden.  

7.13 Inventarisatie brandveiligheid gevels 
De minister heeft aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van gevels van bepaalde categorieën 
gebouwen. Het betreft gebouwen waar op een bepaalde hoogte, verblijfsgebieden aanwezig zijn van 
een bepaalde categorie. We hebben het onderzoek in januari afgerond. Binnen de gemeente is één 
gebouw dat voldeed aan de omschrijving. Vervolgens is de risicotool van de minister ingevuld. 
Uitkomst daarvan is dat er geen verdere actie nodig is. Dit is teruggekoppeld aan de Provincie (IBT). 

7.14 Bouwen buitengebied 
Vanuit het college is aandacht gevraagd voor bouwactiviteiten in het buitengebied. In het 
jaarprogramma is opgenomen dat we de uitkomsten van een onderzoek vanuit WOZ-collega’s 

afwachten. De luchtfoto’s van 2019 zijn vergeleken met de BAG-contouren. De daaruit voortvloeiende 
discrepanties zijn op een lijst gezet. Op dit moment zijn dat 173 panden. 

De BAG-medewerker legt de lijst naast de verleende vergunningen en afgehandelde vooroverleggen. 
Hij filter daar de legale bouwwerken uit. Het restant wordt voorgelegd aan de juridisch medewerkers 
en/of de vergunningverleners.  

7.15 Inventarisatie breedplaatvloeren 
In 2019 heeft de minister een brief gestuurd. Daarin kondigt zij een onderzoeksplicht aan van 
gebouwen met breedplaatvloeren. In mei van dit jaar hebben zij een nadere uitwerking van de 
onderzoeksplicht rondgestuurd. 

Het gaat gebouwen gereed gemeld na 2000, voorzien van breedplaatvloer. En vallend onder 1 van de 
onderstaande categorieën: 

a. Hoger dan 70 meter; 
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b. Een gebouw waarin 4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie 
met bed-gebied, een cel functie of een woonfunctie voor 24-uurszorg (dus een gebouw met 
breedplaatvloer en met 4 bouwlagen aan zorgfunctie); of 

c. Een gebouw waarin een bijeenkomstfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen die 
geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer 
meer dan 500 mensen gelijktijdig gevaar kunnen lopen (dus een gebouw met een 
breedplaatvloer waarin meer dan 500 mensen tegelijk in aanwezig kunnen en mogen zijn). 

 

In 2017 is er ook al eens een dergelijke brief gestuurd. Destijds is er intern besproken 
(vergunningverleners, toezichthouders en constructeurs) of een dergelijke situatie zich hier voordoet. 
De conclusie toen was dat dat niet het geval was.  

Het onderwerp is in 2020 verder opgepakt. Uitkomst van het onderzoek is dat in Tynaarlo geen 
gebouwen zijn die onder (één van) de genoemde categorieën vallen. In bijlage 2 is een verslag van 
het onderzoek opgenomen. 

7.16 Conclusies 
Op een enkele uitzondering na zijn de documenten die vastgesteld moesten worden afgerond.  
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Bijlage 1 Analyse Libereaux 
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Resultaten 0-meting VTH Kwaliteitscriteria 
Gemeente Tynaarlo  
 
Libereaux heeft voor de Drentse gemeenten een 0-meting uitgevoerd door middel van 
registratietrajecten gericht op de VTH Kwaliteitscriteria 2.2. De gemeenten hebben hierdoor VTH-
taken geborgd en inzicht verkregen in hoeverre zij voldoen aan de Kwaliteitscriteria. 
De overall conclusie voor de gemeente Tynaarlo is dat de gemeente voldoende robuust is daar waar 
het gaat om de vereiste inzet van gekwalificeerde medewerkers VTH, maar dat er een zestal 
deskundigheidsgebieden aandacht behoeven. In onderstaande paragraven wordt dit nader toegelicht.  
 

1. Toelichting op de uitkomsten van de 0-meting  
Tijdens de 0-meting is de kennis en ervaring van de medewerkers getoetst aan één of meerdere 
deskundigheidsgebieden binnen de VTH Kwaliteitscriteria 2.2. Elk deskundigheidsgebied bestaat uit 
verschillende criteria, verdeeld over de elementen ‘activiteiten’, ‘opleiding’, ‘werkervaring’, en ‘kennis’. 

Doordat aan elk element een (landelijk vastgestelde) wegingsfactor is gekoppeld, zijn de uitkomsten 
van de 0-meting uitgedrukt in ‘scoringspercentages’. Hierbij geldt de volgende cesuurbepaling: 
 

• Groen:  > 75% (medeweker voldoet) 
• Oranje: 50 – 74% (medewerker voldoet deels) 
• Rood:  < 50% (medewerker voldoet (nog) niet) 

 
De individuele uitkomsten en bijbehorende percentages zijn verwerkt in het VTH Dashboard. Dit is een 
door Libereaux ontwikkelde, digitale tool waarmee de Drentse gemeenten inzicht hebben in de stand 
van zaken en ontwikkeling van zowel de individuele medewerker als de gehele organisatie met 
betrekking tot de VTH Kwaliteitscriteria 2.2. 
 

2. Analyse van het VTH Dashboard 
Om in kaart te brengen in welke mate de gemeente Tynaarlo voldoet aan de VTH Kwaliteitscriteria 
2.2, is een analyse van het VTH dashboard uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een 
overzicht, waarin per deskundigheidsgebied een conclusie is getrokken. De organisatie voldoet aan 
een deskundigheidsgebied indien minimaal twee medewerkers aantoonbaar voldoen aan minimaal 
75% van de criteria. Echter, van de VTH Kwaliteitscriteria mag worden afgeweken als de organisatie 
een duidelijke toelichting geeft waarom deze deskundigheidsgebieden niet voldoende zijn aangetoond 
(explain). 
 
In het overzicht zijn de volgende conclusies mogelijk:  

• Groen: gemeente Tynaarlo voldoet.  
• Licht groen: het deskundigheidsgebied is bij een andere overheidsinstelling belegd, dus 

onderdeel van de explain. 
• Oranje: gemeente Tynaarlo voldoet (nog) niet. Het deskundigheidsgebied dient nader 

toegelicht te worden óf er moeten verbeteracties worden voorgesteld om in jaar 2021 wel te 
kunnen voldoen. 

3. Conclusie 
Uit de 0-meting en aansluitende analyse blijkt dat de gemeente Tynaarlo aan een groot aantal 
deskundigheidsgebieden voldoet waar het gaat om kennis en ervaring. In het onderstaande overzicht 
is per deskundigheidsgebied een conclusie opgenomen. Daarbij is het aantal medewerkers benoemd 
dat op het betreffende deskundigheidsgebied getoetst is en hoeveel er  
‘groen’, ‘oranje’, of ‘rood’ scoren. Daarnaast is aangegeven of het betreffende deskundigheidsgebied 

volgens de richtlijnen van de VTH Kwaliteitscriteria mag worden uitbesteed aan een marktpartij, of dat 
ze binnen de overheid moeten worden uitgevoerd. Omgevingsdiensten of veiligheidsregio’s worden 

als overheidsinstanties gezien.  
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 Kennis en ervaring  

Deskundigheidsgebied Conclusie 
Aantal 

mw’ers 
>75% 50-74% <50% 

Uitbesteding 

toegestaan? 

1. Casemanagen  

1a. Gericht op eenvoudige 

situaties 
Voldoende Voldoet o.b.v. desk.gebied 1b 

Nee 

1b. Gericht op complexe situaties Voldoende 2 2   

2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening  

2a. Gericht op eenvoudige 

situaties 
Voldoende Voldoet o.b.v. desk.gebied 2b 

Nee 

2b. Gericht op complexe situaties Voldoende 2 2   

3. Vergunningverlening milieu  

3a. Gericht op klasse I en II Belegd bij RUD  

Nee 

3b. Gericht op klasse II Belegd bij RUD  

3c. Gericht op klasse I, II en III 

algemeen 
Belegd bij RUD  

3d. Gericht op klasse I, II en III 

procesindustrie 
Belegd bij RUD  

3e. Gericht op klasse I, II en III 

agrarisch 
Belegd bij RUD  

3f. Gericht op klasse I, II en III 

afval 
Belegd bij RUD  

3g. Activiteiten 5-6 Belegd bij RUD  

4. Toezicht en handhaving bouwen en RO  

4a. Gericht op eenvoudige 

situaties 
(Nog) niet 

voldoende 
Voldoet nog niet o.b.v. desk.gebied 4b 

Nee 

4b. Gericht op complexe situaties 
(Nog) niet 

voldoende 
1 1   

5. Toezicht en handhaving milieu  

5a. Gericht op klasse I en II Belegd bij RUD  

Nee 

5b. Gericht op klasse I, II en III 

algemeen 
Belegd bij RUD  

5c. Gericht op klasse I, II en III 

procesindustrie 
Belegd bij RUD  

5d. Gericht op klasse I, II en III 

agrarisch 
Belegd bij RUD  

5e. Gericht op klasse I, II en III 

afval 
Belegd bij RUD  

5f. Gericht op klasse I, II en III 

brzo 
Belegd bij RUD  
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6. Toezicht en handhaving bodem  

6a. Gericht op eenvoudige 

situaties 
Belegd bij RUD  

Nee 

6b. Gericht op complexe situaties Belegd bij RUD  

7. Toezicht en handhaving groene 

wetgeving 
Belegd bij RUD  Nee 

8. Behandelen juridische aspecten 

vergunningverlening 
Voldoende 2 2   Nee 

9. Behandelen juridische aspecten 

handhaving 
Voldoende 3 3   Nee 

10. Behandelen juridische aspecten 

afwijkingsbesluiten 
Voldoende 5 4 1  Nee 

11. Ketentoezicht  

11a. Activiteiten 1-5 Belegd bij RUD  

Nee 11b. Activiteiten 6-10 Belegd bij RUD  

11c. Activiteiten 11-12 Belegd bij RUD  

12. BOA Belegd bij RUD  Nee 

13. Bouwfysica  

13a. Activiteiten 1-5 – 

eenvoudige situaties 

(Nog) niet 

voldoende 
Voldoet nog niet o.b.v. desk.gebied 13b 

Ja 
13b. Activiteiten 1-5 complexe 

situaties 

(Nog) niet 

voldoende 
2  2  

13c. Activiteiten 6-10  
(Nog) niet 

voldoende 
2 1 1  

14. Brandveiligheid  

14a. Activiteiten 1-7 
(Nog) niet 

voldoende 
Geen medewerkers beoordeeld 

Nee 

14b. Activiteiten 8-11 
(Nog) niet 

voldoende 
Geen medewerkers beoordeeld 

15. Constructieve veiligheid 
Belegd bij 

marktpartij 
 Ja 

16. Sloop en asbest Belegd bij RUD  Ja 

17. Afvalwater (indirecte lozingen) Belegd bij RUD  Ja 

18. Bodem, bouwstoffen, water  

18a. Activiteit 1 Belegd bij RUD 
 

 

Nee 18b. Activiteiten 2-3 Belegd bij RUD  

18c. Activiteit 4 Belegd bij RUD  
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19. Externe veiligheid  

19a. Activiteiten 1-2 Belegd bij RUD  

Ja 

19b. Activiteit 3 Belegd bij RUD  

19c. Activiteit 4 Belegd bij RUD  

19d. Activiteit 5 Belegd bij RUD  

19e. Activiteit 6 Belegd bij RUD  

20. Geluid (milieu en bouw) Belegd bij RUD  Nee 

21. Groen en ecologie (Wabo)  

21a. Activiteit 1 
(Nog) niet 

voldoende 
1  1  

Ja 

21b. Activiteiten 2-4 
(Nog) niet 

voldoende 
1  1  

22. Groen en ecologie (Nb-wet)  

22a. Activiteit 1 
(Nog) niet 

voldoende 
1  1  

Nee 

22b. Activiteiten 2-3 
(Nog) niet 

voldoende 
1  1  

23. Luchtkwaliteit  

23a. Activiteiten 1-2 Belegd bij RUD  

Ja 23b. Activiteiten 3-5 Belegd bij RUD  

23c. Activiteit 6 Belegd bij RUD  

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte  

24a. Activiteit 1 – eenvoudige 

situaties  

(Nog) niet 

voldoende 
Voldoet nog niet o.b.v. desk.gebied 24b 

Nee 

24b. Activiteit 1 – complexe 

situaties 

(Nog) niet 

voldoende 
1 1   

24c. Activiteit 2 
(Nog) niet 

voldoende 
1 1   

24d. Activiteiten 3-4 – 

eenvoudige situaties 

(Nog) niet 

voldoende 
Voldoet nog niet o.b.v. desk.gebied 24e 

24e. Activiteiten 3-4 – 

complexe situaties 

(Nog) niet 

voldoende 
1 1   

25. Exploitatie en planeconomie Belegd bij RUD  Ja 

26. Cultuurhistorie  

26a. Activiteiten 1-5 Belegd bij RUD 1 1 1  
Ja 

26b. Activiteiten 6-10 Belegd bij RUD 1 1 1  
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26c. Activiteiten 11-15 Belegd bij RUD -    

27. Energie en duurzaamheid  

27a. Activiteit 1 
(Nog) niet 

voldoende 
Geen medewerkers beoordeeld 

Nee 27b. Activiteiten 2-3 
(Nog) niet 

voldoende 
Geen medewerkers beoordeeld 

27c. Activiteit 4 
(Nog) niet 

voldoende 
Geen medewerkers beoordeeld 

 

 

4. Prioriteiten 
Zes deskundigheidsgebieden bevatten activiteitenclusters die nog niet voldoende aangetoond zijn 
binnen de gemeente Tynaarlo, terwijl ze niet belegd zijn bij andere (overheids)instanties. Deze 
deskundigheidsgebieden hebben prioriteit voor nadere toelichting of verbeteracties: 

• Toezicht en handhaving bouwen en RO 
• Bouwfysica 
• Brandveiligheid 
• Groen en ecologie 
• Stedenbouw en inrichting openbare ruimte 
• Energie en duurzaamheid  
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Bijlage 2 Verslag onderzoek Breedplaatvloeren 
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1. Inleiding 
Op 21 mei 2019 heeft de minister van BZK gemeenten geïnformeerd over een onderzoeksplicht voor 
gebouwen met breedplaatvloeren. De minister heeft bij brief van 12 mei 2020 nader aangegeven om 
welke gebouwen het specifiek ging. 

2. Te onderzoeken gebouwen 
Gemeenten hebben opdracht gegeven om gebouwen te inventariseren die na 1 januari 2000 zijn 
gereedgemeld en waarin: 

a. Een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 meter boven het meetniveau ligt; 
b. 4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bed-gebied, een 

celfunctie of een woonfunctie voor 24-uurszorg (dus een gebouw met breedplaatvloer en met 
4 bouwlagen aan zorgfunctie); of 

c. Een gebouw waarin een bijeenkomstfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen die 
geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer 
meer dan 500 mensen gelijktijdig gevaar kunnen lopen (dus een gebouw met een 
breedplaatvloer waarin meer dan 500 mensen kunnen). 

 

Deze inventarisatie kan plaatsvinden door een fysieke buitenschouw in samenhang met een analyse 
van het gemeentelijke gebouw-informatiesysteem. 

3. Onderzoek 
3.1 Stap 1: medewerkers vragen 
Als eerste hebben we medewerkers van BWT (de VTH medewerkers) en medewerker van de VRD 
gevraagd of deze gebouwen in de gemeente aanwezig zijn. Voordeel van een gemeente met een 
grootte als Tynaarlo, is dat medewerkers redelijk nauwkeurig in kunnen schatten of gebouwen met 
een omvang als door de minister genoemd in een gemeente aanwezig zijn. Gebouwen met een 
hoogte van 70 meter, zijn er niet. Gebouwen met vier of meer bouwlagen aan zorgfunctie ook niet. 
Gebouwen waar 500 mensen is lastiger in te schatten.  

Het Van der Valk hotel kwam wel als nader te onderzoeken gebouw naar voren. Deze bleek echter 
qua hoofdgebruiksfunctie de logiesfunctie te hebben, dus geen van de onder c genoemde functies. 
Bovendien was het aantal aanwezigen volgens de gebruiksvergunning lager dan 500 (448 mensen). 

3.2 Stap 2 Gemeentelijk gebouw-informatiesysteem 
Daarnaast hebben we vanuit onze basisregistratie een uitdraai gemaakt van alle gebouwen, waarvan 
het bouwjaar 2000 of later is. Vervolgens hebben we daaruit de gebouwen gefilterd die één of meer 
van de volgend gebruiksdoelen in de kolom gebruiksdoel hebben staan: 

- Gezondheidszorg; 

- Cel (zat er niet tussen); 

- Bijeenkomst; 

- Sport; 

- Onderwijs. 

Dat betrof 66 gebouwen. NB: hier zitten ook gebouwen tussen waar bij het mogelijk geen hoofdfunctie 
betreft, maar een nevenfunctie. We hebben dus (wellicht) een iets breder onderzoek gedaan dan de 
opdracht voorschreef.  

Van deze gebouwen zijn de bouwdossiers gelicht/bekeken.  

4. Conclusie 
Conclusie is dat geen van de gebouwen voldoet aan de in b of c genoemde categorie, dan wel geen 
sprake is van een breedplaatvloer. 

 


