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Gemeente Tynaarlo 

  



Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1    Inleiding 
Ten behoeve van de uitvoering van onze taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving stelt het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma op, het VTH programma. Daarin staat 
aangegeven welke werkzaamheden we verwachten uit te voeren (aantal uit te voeren inspecties, het 
aantal aanvragen om vergunning etcetera) en op welke wijze we dat willen doen (diepgang van de  
toets Bouwbesluit, diepgang toezicht op de verleende vergunningen). 
Het jaarverslag is de afsluiting van het jaarprogramma. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor 
zes hoofdgebieden: 

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

 
1.2  Leeswijzer  
In dit hoofdstuk geven we aan welke bijzondere ontwikkelingen zich in 2015 hebben voorgedaan. 
Hoofdstuk twee behandelt het onderdeel Vergunningen. We benoemen dar de doelen die we in het 
uitvoeringsprogramma hebben gesteld. Vervolgens geven we aan welke doelen zijn gehaald en welke 
juist niet. Ook wordt inzicht gegeven in de aantallen aanvragen die we in 2014 hebben afgehandeld.  
Het derde hoofdstuk behandelt Toezicht en Handhaving. Daarin staan de controles en de 
handhavingsacties die daaruit zijn voortgevloeid centraal. De aantallen worden afgezet tegen de 
doelen die we ons hebben gesteld.in het uitvoeringsprogramma.  
Het vierde hoofdstuk behandelt de afgehandelde bezwaarzaken. We kijken daar naar het aantal 
gegronde bezwaarschriften in relatie tot het aantal verleende vergunningen. Dit is in het programma 
opgenomen als maatstaf voor de juridische kwaliteit.  
In hoofdstuk vier behandelen we ook de beleidsnotities die in het jaarprogramma zijn opgenomen. 

 

1.3  Personele ontwikkelingen 

Het uitvoeringsprogramma 2015 was gebaseerd op de in 2014 beschikbare formatie. We hebben 
daartoe een inventarisatie gemaakt van de beschikbare (werkbare) uren. Vervolgens hebben we 
aangegeven welke werkzaamheden we in 2014 verwachten uit te kunnen voeren en op welk niveau. 
De werkelijkheid loopt vaak anders dan een planning. In 2015 heeft zich een aantal personele 
ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op de uitvoering van onze werkzaamheden. 
In het programma 2015 werd ingezet op 

o Zeven juridisch medewerkers, samen 5,84 fte; 
o Twee  BOA’s voor Domein 1, samen 2 fte; 
o Twee BOA’s voor Horeca, deze worden samen met andere STAAN gemeenten ingezet voor 

toezicht op Horeca-onderwerpen, samen 900 uur; 
o Twee BOA’s voor Horeca, deze worden samen met andere STAAN gemeenten ingezet voor 

toezicht op Horeca-onderwerpen, samen 900 uur. 
o Twee toezichthouders vergunningen. Zij houden toezicht op met name de 

omgevingsvergunningen; 
o Vier vergunningverleners, samen 3,89 fte; 
o Twee AOV’ers, samen 2 fte. 

 
Door functieveranderingen en het vertrek van drie medewerkers (deels buiten de gemeente Tynaarlo) 
wordt een bijdrage geleverd aan de taakstelling op financieel gebied, maar bleek een nieuwe aanpak 
op het gebied van met name handhaving noodzakelijk.   
Per 31 december 2015 was de formatie als volgt: 



 
o Zes juridisch medewerkers, samen 4,84 fte; 
o Eén BOA voor Domein 1 
o Twee BOA’s voor Horeca, deze worden samen met andere STAAN gemeenten ingezet voor 

toezicht op Horeca-onderwerpen, samen 900 uur 
o Twee toezichthouders vergunningen. Zij houden toezicht op met name de 

omgevingsvergunningen, samen 1,5 fte 
o Vier vergunningverleners, samen 3,89 fte; 
o Eén  AOV’er,  

 

De juridische voortoets wordt nu door de vergunningverleners gedaan. Hiermee is een 
efficiencyverbetering gerealiseerd. De risico’s zijn beheersbaar en bij twijfel wordt  een juridisch 
medewerker geconsulteerd.  
 
Op het werkgebied van de AOV-ers was de werkdruk extra hoog, omdat er een extra prioriteit is 
gelegd bij de veiligheid tijdens evenementen en één van de medewerkers bij een buurgemeente aan 
de slag is gegaan.  
 
Bij het cluster toezicht is ervoor gekozen om de 0,5 fte die beschikbaar was, nog achter de hand te 
houden. Dit met het oog op de taakstellingen op financieel gebied waarvoor wij ons gesteld zien. Bij 
de driemaandelijkse monitoringsoverleggen is steeds gekeken of, met name bij de bouwtoezicht, de 
juiste controlemomenten gehaald werden. Dat was het geval. Het niet invullen van alle beschikbare 
uren heeft logischerwijs wel invloed gehad op het aantal uit te voeren inspecties. 
 
De meeste ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij het juridisch cluster, waar de handhaving, 
juridische ondersteuning, vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep, en het opstellen van diverse 
beleidsstukken wordt uitgevoerd. Hier is de formatie met 1,5 fte teruggebracht ten opzichte van 2013.  
In 2015 is deze afname van de formatie gecompenseerd met een meer pragmatische vorm van 
handhaving waarbij primair het gesprek is gezocht.  
 
 
Hoofdstuk 2  Vergunningen 
 
2.1  Doelen 
We hebben voor de vergunningverlening in 2015 opnieuw hoog ingezet. Ons doel was dat alle 
aanvragen tijdig afgehandeld zullen worden. Oftewel: geen vergunningen van rechtswege en geen 
verbeurde dwangsommen wegens niet tijdig beslissen. 
In het programma hebben we tevens een planning gemaakt van het aantal af te handelen aanvragen. 
Die aantallen zijn schattingen, gebaseerd op de aantallen van het jaar ervoor. 
 
2.2 Bouwwerken en Wabo overig 
 
Soort toestemming Beschikt Aantal in VTH programma 
Brandveilig gebruik 6 5 
Sloopmeldingen  281 200 
Bouw en RO strijdig gebruik 
regulier en uitgebreid 

132 130 

Bouwen van een bouwwerk 91 223 
Schetsplannen 302 250 
Uitvoeren van een werk 9  
Aanleggen/wijzigen van een 
inrit/uitrit 

2 20 

Vellen van een houtopstand 71 100 
Wijzigen van een monument 5 6 
totaal 899 934 
 
In 2015 zijn 359 vergunningen verleend. 



De 899 afgehandelde zaken zijn verdeeld over 689 aanvragen. Op de aanvragen zijn diverse 
besluiten mogelijk. Meestal wordt de vergunning verleend. Het is echter ook mogelijk dat de aanvraag 
buiten behandeling wordt gelaten. Soms is voor de aangevraagde activiteit(en) geen vergunning 
nodig. Ook kan een aanvraag worden geweigerd. Tenslotte is het mogelijk dat de aanvraag wordt 
verdaagd. Dit betreft echter een tussentijdse beslissing. De andere besluiten zijn eindbesluiten. 
 
 
Besluiten anders dan verlenen vergunning 
Bouwwerken en Wabo overig 

 

Verdagen 11 
Vergunningvrij 30 
Buiten behandeling 21 
Weigeren 1 
Van rechtswege 1 
 
2.3 Openbare ruimte 
 
In het VTH programma zijn we uitgegaan van 315. Op 31 december stond de teller op  
 
 Aangevraagd  Afgehandeld Aantal in programma 
Evenementenvergunning 185 185 200 
Evenementenmelding 24 24 35 
Standplaatsvergunning 16 16 30 
overig   50 
Paasvuren 11 11 Opgenomen onder 

overig 
Kansspelautomaten 10 10 Opgenomen onder 

overig 
Parkeren 
Zuidlaardermarkt 

7 7 Opgenomen onder 
overig 

Geluidshinder overig 3 3 Opgenomen onder 
overig 

Carbidschieten 23 22 Opgenomen onder 
overig 

Kamperen 7 7 Opgenomen onder 
overig 

Vreugdevuren 6 5 Opgenomen onder 
overig 

Tijdelijke 
gebruiksvergunning 

4 4 Opgenomen onder 
overig 

Totaal 296 294 315 
 
Kanttekening bij bovenstaand overzicht is dat de telling is gedaan vanuit Verseon en de 
evenementenkalender. 
Het zoeken in het archiefsysteem Verseon levert geen 100% betrouwbaar overzicht op. Het is 
mogelijk dat we enkele aanvragen over het hoofd hebben gezien.  
 
2.4 Horeca 
 Aangevraagd Afgehandeld Aantal in programma 
Horecavergunning 20 16 25 
Horecaontheffing 14 8 54 
 
De genoemde aantallen zijn een schatting vanuit Verseon. Het is mogelijk dat enkele aanvragen over 
het hoofd zijn gezien.  
 
2.5 Kinderopvang 
 Aangevraagd Afgehandeld  
Registraties 
Gastouderopvang 

96 96 80 



Het betreft overwegend bestaande registraties.  
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Toezicht en Handhaving 
 
 
3.1. Bouwwerken en Wabo overig 
Voor wat betreft het aanleveren van de inspecties in de hoofdcategorieën Bouwwerken en Wabo 
overig worden de inspecties toegespitst naar de volgende onderwerpen: 
1. Brandveilig gebruik; 
2. Sloop; 
3. Bouwen; 
4. Overig (gebruik bestemmingsplan, monumenten, kap, aanleg), deze voor zover er geen link is met 
bouwen; 
5. Handhaving. 
 
onder 1 t/m 4 vallen de reguliere/periodieke inspecties die naar aanleiding van een vergunning worden 
gedaan. 
 
Onder 5 (handhaving) vallen: 
a. verzoeken om handhaving, 
b. klachten, 
c. meldingen, en 
d. herinspectie die worden gedaan naar aanleiding van at/m c en geconstateerde overtreding bij 1 t/m 
4. 
 
Het programma gaat uit van 1793 controles. Deze zijn als volgt onderverdeeld. 
Soort controle Uitgevoerd  Aantal in programma 
Brandveiligheid 86 168 
Sloop 79 280 
Bouwen 728 850 
Overig 21 2 
Handhaving 82 623 
   
Totaal 996 1793 
 
De formatie is in 2015 ten opzichte van eerdere jaren verkleind. Dit heeft gevolgen gehad voor het 
aantal formele handhavingsacties. In 2015 is gestart op basis van een goed gesprek tot oplossingen 
te komen en een formeel handhavingstraject zoveel mogelijk te voorkomen. In de komende jaren zal 
blijken of deze aanpak leidt tot het beoogde resultaat. Op het onderdeel handhaving is sprake van een 
behoorlijk verschil tussen programma en uitvoering. Dit heeft te maken met de kleinere bezetting, de 
andere manier van werken, maar vooral met de registratie.    
 
 
 
3.3  Kinderopvang 
De inspecties voor de kinderopvang worden uitgevoerd door de GGD. Jaarlijks, rond mei/juni, wordt er 
een verslag opgestuurd naar de Minister van VWS. In dit verslag is een korte samenvatting 
opgenomen.  
De inspecties van de GGD zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 
- Voor registratie: dit is zijn de inspecties die worden uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek tot 
registratie van een nieuwe locatie. In het rapport adviseert de GGD ons om wel of niet over te gaan tot 
registratie. Deze inspecties vallen niet onder toezicht en handhaving, maar onder 
vergunningverlening. In 2014 zijn er 61 rapporten voor ”registratie” ontvangen. 
-  Incidenteel: dit zijn inspecties die worden uitgevoerd n.a.v. verzoeken om wijziging van registraties. 
Hierbij kan je met name denken aan uitbreiding van het aantal kindplaatsen. In het rapport adviseert 
de GGD om wel of niet akkoord te gaan met het gevraagd besluit (veelal dus uitbreiding aantal 



kindplaatsen). Deze inspecties vallen niet onder toezicht en handhaving, maar onder 
vergunningverlening.  
 
3.4  Horeca 
We huren twee boa’s extern in om de naleving van de Drank- en horecawet te 
controleren. Een groot deel van de bezoeken aan de horeca-inrichtingen betreft 
kennismakingsgesprekken en controles tijdens evenementen. In 2016 wordt de inhuur via Stichting 
Veiligheidszorg beëindigd en worden de boa’s via een ander bureau ingehuurd.  
 
 
3.5  Openbare ruimte 
De gemeentelijke boa’s controleren de openbare ruimte in Domein 1.  
In 2015 hebben de boa’s drie bekeuringen uitgedeeld. Daarnaast 160 waarschuwingen en 148 
klachten afgehandeld. 
 
3.6  Brieven 
Naar aanleiding van de inspecties van de toezichthouders en boa’s worden diverse brieven opgesteld. 
Onderstaand overzicht heeft betrekking op de bestuursrechtelijke kant van de handhaving, dus niet op 
de strafrechtelijke beschikkingen van de boa’s. Ook staan de brieven n.a.v. de kinderopvang niet in dit 
overzicht. 
Waarschuwingsbrief bijtincident; 7 
Gevaarlijk verklaring; 4 
Klachtafhandeling (e-mails etcetera) 83 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4. Bezwaren, beleid en overige 
 
4.1 Doelen 
Voor wat betreft de juridische kwaliteit hebben we ons als doel gesteld dat het aantal gegronde 
bezwaarschriften niet meer mag bedragen dan 1% van het aantal genomen besluiten. Daarnaast staat 
in het VTH programma dat we in 2015 een aantal beleidsstukken e.d. zullen opstellen, dan wel met 
het opstellen ervan zullen beginnen. Het betreft: 
1. Jaarverslag VTH 2014; 
2. Evenementenbeleid 
3. Hondenbeleid; 
4. Jaarverslag kinderopvang; 
5. Uitvoeringsprogramma 2015. 
6. Damoclesbeleid, beleidsregels rondom de bevoegdheid van de burgemeester in geval van de 
verstoring van de openbare orde, gerelateerd aan een woning, wanneer uit schriftelijke bewijsstukken 
blijkt dat er handel in verdovende middelen plaatsvindt. 
 
4.2 Juridische kwaliteit beschikkingen 
We hebben in 2015 15 bezwaarzaken behandeld. Deze zijn als volgt onder te verdelen: 
8 lopen open nog; 
3 ingetrokken (veelal na bemiddeling); 
2 procedure gestopt 
2 ongegrond. 
Als we rekenen vanuit het totale aantal omgevingsvergunningen, dan is onze doelstelling zelfs 
ruimschoots gehaald. 
 
4.3 Beleid e.d. 
Het opstellen van de diverse beleidsdocumenten ligt veelal bij de juridisch medewerkers. In hoofdstuk 
1 hebben we al aangegeven dat er ten opzichte van eerdere jaren minder uren beschikbaar waren. 
Dat heeft gevolgen gehad voor de uitgevoerde werkzaamheden. Ten eerste is de juridische voortoets 
al overgeheveld naar de vergunningverleners. Ook voor de op te stellen beleidsstukken heeft het 
gevolgen gehad. Een voorbeeld hiervan is het Damoclesbeleid, dat een jaar latere dan beoogd is 
vastgesteld.  



beleid Doel Stand van zaken Doelstelling gehaald 
Jaarverslag 2015 Vastgesteld in 2015  ja 
Vergunningenbeleid Vastgesteld in 2015 Nieuwe ontwikkelingen 

in 2015, Vaststelling in 
2016 

nee 

Hondenbeleid Vastgesteld in 2015  ja 
Jaarverslag 
Kinderopvang 2015 

Vastgesteld 
2015 

 ja 

Damoclesbeleid Vastgesteld 
2015 

Vastgesteld in  2016 nee 

Uitvoeringsprogramma  Vastgesteld 
2015 

Vastgesteld in 2016 nee 

 
 
 


