




Bijlage 1 Evaluatie kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden VTH 2020 
 

 

 

De kwaliteitsvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage 1 in de Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (vastgesteld op 2 november 2017). De 

kwaliteitsvoorwaarden zijn hieronder opgesomd met daarbij de evaluatie. 

 

1. Dienstverlening 

o Beleid en strategie: 

▪ er moet een bestuurlijk vastgesteld VTH-beleid zijn 

▪ het VTH-beleid is vertaald in een uitvoeringsprogramma 

 

Voldoet 

Het Vergunningen- Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal is vastgesteld door het 

college van burgemeester en wethouders op 30 januari 2018. 

Het ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 2019 & 

Uitvoeringsprogramma 2020’ is door het college van burgemeester en wethouders op 21 

januari 2020 vastgesteld. 

Het ‘Jaarverslag 2020 & Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Omgevingsrecht’ is op 26 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld. 

 

2. Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten 

o Processen 

▪ Actueel houden van procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies voor elke VTH 

Wabo taak 

▪ Beschikbaar hebben van checklisten ter ondersteuning van uitvoering en handhaving 

▪ Beschikbaar zijn van modelbrieven, modelverslagen en andere sjablonen 

 

Voldoet 

De bij de bovengenoemde documenten, protocollen, brieven etc. zijn geïntegreerd in de SBA-

applicaties van het VTH Wabo proces. 

In het kader van de Omgevingswet worden de diverse documenten, protocollen, brieven etc. 

vernieuwd. 

E.e.a. is opgenomen in het ‘Jaarverslag 2020 & Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht’ (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 8 Monitoring en 

registratie). 

 

o Medewerkers 

▪ Volgens de indeling van de deskundigheidsgebieden van de kwaliteitscriteria inzicht 

geven in opleiding, ervaring, kennis en specialisme van medewerkers die een bijdrage 

leveren aan VTH Wabo producten. 

 

Voldoet 

In De6 verband is in het verleden een scan gemaakt van alle medewerkers om te bekijken of 

we konden voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In De6-verband kon hieraan worden voldaan 

in 2020. 

 



bladaanduiding : 2/2 

 

o Informatievoorziening 

▪ Informatiebeleid als basis voor informatisering 

▪ Digitale zaak- en klantdossiers 

▪ Gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties 

▪ Registreren en archiveren van documenten met gegevens van objecten 

▪ Uitwisseling gegevens met opdrachtgevers en ketenpartners 

 

Voldoet 

Binnen de SBA-applicaties die worden gebruikt voor het VTH Wabo proces gebruiken wij de 

authentieke gegevens uit de basisregistraties (bv. BAG en BRP).  

Wij werken volledig digitaal en gebruiken hiervoor zaakdossiers. De registratie en archivering 

van documenten gebeurt o.a. op basis van gegevens van objecten. Tevens wordt toezicht en 

handhaving ingezet voor het op orde houden van de BAG/BRP gegevens. Bijvoorbeeld door 

deelname aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) zoals beschreven in het 

Actieplan Integrale Veiligheid.  

 

3. Financiën 

▪ Strategie, beleid en externe en interne ontwikkelingen van de VTH Wabo-taken zijn 

vertaald in de meerjarenbegroting 

 

Voldoet 

De strategie en het beleid met betrekking tot de VTH-taken zijn vertaald in het VTH-beleid en 

het VTH-uitvoeringsprogramma. De benodigde financiële middelen hiervoor zijn opgenomen in 

de Programmabegroting (incl. meerjarenbegroting). Ook wordt in de begroting rekening 

gehouden met in- en externe ontwikkelingen, zodat ook hiervoor altijd budget aanwezig is. 

Zoals bekend ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van de meerjarenbegroting bij de 

gemeenteraad. 

 

4. Waardering 

o Tevredenheidsonderzoek 

▪ Vaststellen van en uitvoering geven aan een methodiek voor het periodiek meten van de 

tevredenheid van medewerkers, burgers, bedrijven en samenwerkingspartners binnen 

het vakgebied VTH Wabo 

 

Voldoet 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020, op grond van artikel 

5, derde lid van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht de nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarde “Waardering” 

vastgesteld. 

In 2019 is er een Medewerkers TevredenheidsOnderzoek (MTO) uitgevoerd. 

Op het gebied van de VTH Wabo-taken bestaat het voornemen om in 2021 een enquête te 

houden voor het meten van de tevredenheid van burgers en bedrijven. 

De samenwerkingspartners worden afzonderlijk bevraagd over de tevredenheid. 
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1. Inleiding 
 

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) richt zich op een hoge kwaliteit van haar 

diensten. Een belangrijk doel van de oprichting van omgevingsdiensten is de kwaliteit van de 

uitvoering van de taken en de efficiency structureel te verhogen. En middels kennisdeling betere 

diensten te kunnen verlenen.  

 

Middels deze rapportage wil de OMWB aan haar opdrachtgevers laten zien dat (blijvend) aan de 

kwaliteitseisen wordt voldaan. Kwaliteit is wettelijk verankerd in de op 14 april 2016 in werking 

getreden Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Uit de wet vloeit voort dat elke 

gemeente en provincie in Nederland ook een zogenaamde kwaliteitsverordening vaststelt. Ook alle 

opdrachtgevers van de OMWB hebben een dergelijke verordening vastgesteld. Hierbij is het 

uitgangspunt dat de OMWB voor brzo-taken altijd moet voldoen aan de kwaliteitscriteria, en voor de 

andere taken eventueel gemotiveerd kan worden afgeweken (comply or explain).  

Momenteel wordt uitgegaan van de set Kwaliteitscriteria 2.2 zoals per 1 juli 2019 vastgesteld. Deze 

set geeft aan wat de minimale meetlat van kwaliteit (proces én deskundigheid) is waaraan een 

organisatie moet voldoen. De Kwaliteitscriteria maken onderdeel uit van een palet van meerdere 

ontwikkelingen binnen en buiten de OMWB zoals de komende Omgevingswet, diverse wijzigingen in 

wet- en regelgeving (WKB) en het prestatiegericht financieren (PGF).  

 

In 2014 is de eerste nulmeting bij de OMWB gedaan gericht op de Kwaliteitscriteria 2.1 (KC 2.1). Per 

1 juli 2019 zijn de KC 2.1 landelijk geüpdatet naar een KC 2.2 versie. Deze vormen hiermee de nieuwe 

basis van de VTH-verordening en het wettelijk kader. Hierin zijn onder meer naar aanleiding van een 

(informele) consultatieronde verbetersuggesties doorgevoerd voor de betreffende 

deskundigheidsgebieden en verschillende opleidingen en kenniseisen geactualiseerd. Tevens is er als 

27e deskundigheidsgebied “Energiebesparing en Duurzaamheid” toegevoegd.  

 

De OMWB heeft bureau Libereaux in de arm genomen om een geactualiseerd beeld te krijgen van de 

mate van robuustheid op deze KC 2.2. Libereaux is landelijk erkend om deze nulmetingen uit te 

voeren. Er is een nieuwe nulmeting uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in inzicht in aanwezige 

deskundigheid en ontwikkelbehoeften ten opzichte van de KC 2.2.  

 

Onderliggende rapportage zoomt in op de robuustheid van de OMWB-medewerkers op het 

onderdeel ‘deskundigheid’, met daarin de belangrijkste conclusies, werkwijze en vervolgacties.  

Daarbij wordt er een link gelegd met de procescriteria en de doorontwikkeling op het gebied van 

vaardigheden in relatie tot onder meer de Omgevingswet. Hiermee is deze rapportage niet alleen 

een verantwoordingsdocument, maar spreekt het ook een ambitie uit om blijvend te werken aan de 

professionaliteit van medewerkers en daarmee de OMWB als organisatie.  
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Conclusie nulmeting deskundigheid Kwaliteitscriteria 2.2 

 

Uit de nulmeting blijkt het volgende: 

• De OMWB laat zien erg robuust te zijn als het gaat om expertise binnen de kwaliteitscriteria. 

De organisatie toont aan op 20 van de 27 deskundigheidsgebieden genoeg kennis en kunde 

te hebben (comply); 

• 6 deskundigheidsgebieden worden uitbesteed (explain); 

• Het deskundigheidsgebied die wél binnen de organisatie belegd zijn, maar waarvan nog niet 

aantoonbaar gemaakt is dat er 2> medewerkers op actief zijn, betreft Groen & ecologie 

(Wabo); 

• Het valt op dat er binnen de categorieën in leeftijd 41-50 en 51-60 jaar erg veel expertise in 

huis is;  

• De OMWB heeft laten zien aan het nieuw toegevoegde deskundigheidsgebied 

Energiebesparing & duurzaamheid te voldoen. Dit is afwijkend ten opzichte van het landelijke 

beeld omdat het gaat om een betrekkelijk nieuw domein;   

• Het percentage medewerkers die aantonen voldoende ‘deskundig’ (groen) te zijn, bedraagt 

95%. Uit de meetgegevens blijkt dat van de medewerkers die nog niet voldoen aan de KC 2.2, 

en dus op oranje staan, er relatief veel ‘dicht tegen groen aanzitten’ of hun functie niet 

geheel raakvlak heeft met het deskundigheidsgebied.  

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er veel specialisme in huis is (één van de 

pijlers van de Kwaliteitscriteria) en dat bij het aannemen van nieuwe personeel, rekening 

wordt gehouden met de vereiste criteria.  
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2. Uitkomsten van de nulmeting 
 

2.1 Keuze onderzoeksmethode 

 

De nulmeting is gedaan onder begeleiding van Libereaux, waarvan de werkwijze reeds is toegepast 

bij meerdere OD’s en RUD’s. Medewerkers van de OMWB werken met digitale e-portfolio’s, waarin 

zij hun relevante activiteiten, werkervaring, opleiding en aanvullende kennis op één of meerdere 

deskundigheidsgebieden in kaart hebben gebracht en hebben onderbouwd met ‘bewijsstukken’, 

zoals diploma’s en voorbeelden van producten die zij leveren. Deze bewijsstukken zijn door 

Libereaux getoetst, aan de hand van (VRAAK)-criteria, om een zo valide mogelijk beeld te schetsen 

van de expertise binnen de OMWB. Nadat expertise ten opzichte van een deskundigheidsgebied per 

individu in beeld is gebracht, zijn er analyses gemaakt van de robuustheid in expertise van de 

organisatie. Analyses zijn mogelijk middels de VTH-monitor, waarin de gegevens op het gebied van 

deskundigheid en VTH-taken van alle medewerkers bijeen zijn gebracht en geborgd worden. De 

conclusies in deze rapportage zijn gebaseerd op deze monitor. Op basis daarvan worden afspraken 

gemaakt omtrent ontwikkeling en opleidingen in onder meer het Goede Gesprek tussen 

medewerkers en leidinggevenden. 

 

Van elke medewerker kan zijn of haar deskundigheidsgebied worden uitgedrukt in een percentage. 

Er worden 6 variabelen gemeten, die elk een verschillend ‘gewicht’ hebben: 

1. Activiteiten tellen voor 40% mee, 

2. Werkervaring voor 15%, 

3. Basisopleiding voor 20%, 

4. Aanvullende opleidingen voor 10%, 

5. Basiskennis voor 10% en 

6. Diepgaande kennis voor 5%. 

7. Frequentie (weegt niet mee in deskundigheid) 

 

De gedachte achter deze percentageverdeling, die landelijk wordt gehanteerd, is dat praktijkervaring 

(bestaande uit de elementen ‘Activiteiten’ en ‘Werkervaring’) met 55% net iets zwaarder weegt dan 

kennis en opleiding (bestaande uit de elementen ‘Basisopleiding’, ‘Aanvullende opleidingen’, 

‘Basiskennis’ en ‘Diepgaande kennis’) met 45%. Deze wegingsfactoren vormen ook het uitgangspunt 

voor Vakbekwaamheid: het gaat immers niet over alleen het hebben van de juiste papieren, maar 

zeker ook over ervaring en kunde. Een medewerker is ‘deskundig’ conform de vth-kwaliteitscriteria 

als hij of zij voor 75% of meer aan de criteria voldoet. Een deskundigheidsgebied staat op ‘groen’ als 

er twee of meer medewerkers binnen de OMWB voor minimaal 75% aan de vereisten in het 

betreffende deskundigheidsgebied voldoen. De OMWB voert meer (plus)taken uit dan zijn 

opgenomen in de (landelijke) Kwaliteitscriteria. In de onderstaande conclusies worden alleen de 

conclusies genoemd van de vereiste criteria van de KC 2.2. 
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2.2 Conclusies m.b.t. deskundigheidsgebieden 

 

 Kennis en ervaring  

Deskundigheidsgebied Conclusie 
Aantal 

mw’ers 
>75% 50-74% <50% 

Frequentie 

1. Casemanagen  

1a. Gericht op eenvoudige 

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

 

1b. Gericht op complexe situaties Voldoende 15 15   

2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening  

2a. Gericht op eenvoudige 

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

 

2b. Gericht op complexe situaties Voldoende 2 2   

3. Vergunningverlening milieu  

3a. Gericht op klasse I en II Voldoende 3 3   

 

3c. Gericht op klasse I, II en III 

algemeen 
Voldoende 36 35 1  

3d. Gericht op klasse I, II en III 

procesindustrie 
Voldoende 13 13   

3e. Gericht op klasse I, II en III 

agrarisch 
Voldoende 10 9 1  

3f. Gericht op klasse I, II en III 

afval 
Voldoende 14 13 1  

3g. Activiteiten 5-6 Voldoende 14 12 2  

4. Toezicht en handhaving bouwen en RO  

4a. Gericht op eenvoudige 

situaties 
Voldoende Voldoet o.b.v. desk.gebied 4b 

 

4b. Gericht op complexe situaties Voldoende 5 4 1  

5. Toezicht en handhaving milieu  

5a. Gericht op klasse I en II Voldoende 6 4 2  

 

5b. Gericht op klasse I, II en III 

algemeen 
Voldoende 51 49 2  

5c. Gericht op klasse I, II en III 

procesindustrie 
Voldoende 19 19   

5d. Gericht op klasse I, II en III 

agrarisch 
Voldoende 20 20   

5e. Gericht op klasse I, II en III 

afval 
Voldoende 8 8   

5f. Gericht op klasse I, II en III 

brzo 
Voldoende 10 9 1  
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6. Toezicht en handhaving bodem  

6a. Activiteiten 1-6 Voldoende 4 4   

 

6b. Activiteit 7 (complex) Voldoende 4 4   

7. Toezicht en handhaving groene 

wetgeving 
Voldoende 7 7    

8. Behandelen juridische aspecten 

vergunningverlening 
Voldoende 17 16 1   

9. Behandelen juridische aspecten 

handhaving 
Voldoende 13 11 1 1  

10. Behandelen juridische aspecten 

afwijkingsbesluiten 
Voldoende 2 2    

11. Ketentoezicht  

11a. Activiteiten 1-5 Voldoende 4 3 1  

 11b. Activiteiten 6-10 Voldoende 4 3  1 

11c. Activiteiten 11-12 Voldoende 4 3  1 

12. BOA Voldoende 6 6    

13. Bouwfysica  

13a. Activiteiten 1-5 – 

eenvoudige situaties 

Explain: belegd 

bij gemeente 
 

 
13b. Activiteiten 1-5 complexe 

situaties 

Explain: extern 

belegd 
 

13c. Activiteiten 6-10  
Explain: extern 

belegd 
 

14. Brandveiligheid  

14a. Activiteiten 1-7 Voldoende 2 2   

 

14b. Activiteiten 8-11 
Explain: belegd 

bij VR 
2 1 1  

15. Constructieve veiligheid 
Explain: belegd 

bij ODZOB 
  

16. Sloop en asbest Voldoende 10 7 3   

17. Afvalwater (indirecte lozingen) Voldoende 2 2    

18. Bodem, bouwstoffen, water  

18a. Activiteit 1 Voldoende 18 17 1  

 18b. Activiteiten 2-3 Voldoende 19 11 8  

18c. Activiteit 4 Voldoende 8 6 2  
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19. Externe veiligheid  

19a. Activiteiten 1 Voldoende 9 9    

19b. Activiteit 2-3 Voldoende 10 9 1   

19c. Activiteit 4 Voldoende 7 7    

19d. Activiteit 5 Voldoende 7 5 2   

19e. Activiteit 6 Voldoende 8 8    

20. Geluid (milieu en bouw) Voldoende 13 11 2   

21. Groen en ecologie (Wabo)  

21a. Activiteit 1 Voldoende 2 2   

 

21b. Activiteiten 2-4 
Nog niet 

voldoende 
2 1 1  

22. Groen en ecologie (Nb-wet)  

22a. Activiteit 1 
Explain: belegd 

bij ODBN 
0    

 

22b. Activiteiten 2-3 
Explain: belegd 

bij ODBN 
0    

23. Luchtkwaliteit  

23a. Activiteiten 1-2 Voldoende 6 6    

23b. Activiteiten 3-5 Voldoende 6 6    

23c. Activiteit 6 Voldoende 9 7 2   

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte  

24b. Activiteit 1 – complexe 

situaties 

Explain: belegd 

bij gemeenten 
 

 24c. Activiteit 2 
Explain: belegd 

bij gemeenten 
 

24e. Activiteiten 3-4 – 

complexe situaties 

Explain: belegd 

bij gemeenten 
 

25. Exploitatie en planeconomie 
Explain: belegd 

bij gemeenten 
  

26. Cultuurhistorie  

26a. Activiteiten 1-5 
Explain: belegd 

bij gemeenten 
 

 26b. Activiteiten 6-10 
Explain: belegd 

bij gemeenten 
 

26c. Activiteiten 11-15 
Explain: belegd 

bij gemeenten 
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27. Energie en duurzaamheid  

27a. Activiteit 1 Voldoende 2 2   

 27b. Activiteiten 2-3 Voldoende 2 2   

27c. Activiteit 4 Voldoende 2 2   

 

 

2.3 Toelichting conclusies 

 

Van zes deskundigheidsgebieden is de taak niet ingebracht bij de OMWB, maar ligt dit bij de 

opdrachtgever of een andere Omgevingsdienst. Sommige producten van de OMWB zijn wel 

afhankelijk van de kwaliteit bij de opdrachtgever op dit deskundigheidsgebied. Denk bijvoorbeeld 

aan een stedenbouwkundige afweging bij een omgevingsvergunning bij het afwijken van het 

bestemmingsplan.  

 

Voor het deskundigheidsgebieden Groen & Ecologie (Wabo), wordt er niet afgeweken door middel 

van ‘explain’ en dienen er verbeteracties te worden opgesteld. Dit wordt door de OMWB opgepakt.  

 

Een groot aantal medewerkers is op meerdere deskundigheidsgebieden getoetst. Het is mogelijk dat 

zij op hun eerste deskundigheidsgebied groen scoren, terwijl zij oranje scoren op hun tweede 

deskundigheidsgebied. Omdat deze medewerkers voldoen aan minimaal één deskundigheidsgebied, 

worden zij beschouwd als voldoende deskundig (groen). Het aantal getoetste 

deskundigheidsgebieden hierboven hoeft dus niet overeen te komen met het aantal medewerkers.  

 

Enkele van de 27 deskundigheidsgebieden worden opgesplitst in activiteitenclusters (zie bijvoorbeeld 

Externe veiligheid). De uitkomst is dat van de 36 verschillende activiteitenclusters waarbinnen de 

OMWB actief is, de organisatie voldoet op 35 gebieden aan de gestelde kwaliteitscriteria (97%).  

  

Tot slot wordt hierbij opgemerkt dat de uren van extern ingehuurde medewerkers buiten 

beschouwing gelaten zijn. De OMWB kiest ervoor om deze verantwoordelijkheid bij de inhuur partij 

neer te leggen als vereiste bij de inkoop.  
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2.4  Stand van zaken – aantal medewerkers in de 0-meting KC 2.2 
 

Tijdens deze nulmeting bevat de VTH-monitor de gegevens van 196 medewerkers. Van 14 

medewerkers zijn de trajecten (door omstandigheden) nog niet afgerond. In deze rapportage staan 

daarom de gegevens van 182 medewerkers. 

 

Medewerkers die zich binnen het primaire proces bezighouden met zogeheten ‘plustaken’, zoals, 

vuurwerk, ontgrondingenwet en APV, vallen niet onder één of meerdere deskundigheidsgebieden uit 

de KC 2.2. Om die reden maken deze medewerkers geen onderdeel uit van de huidige nulmeting 

(2020). Dit geldt ook voor medewerkers die buiten het primaire proces vallen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om coördinerende, beleidsmatige, administratieve en ondersteunende functies. Hoewel 

deze medewerkers niet onder de KC 2.2 vallen, krijgen zij wel de beschikking over een e-portfolio. 

 

2.5 Leeftijdsgroepen 

 

Op basis van de beschikbare data in de VTH-monitor is een analyse gemaakt waarbij per 

leeftijdsgroep is onderzocht hoeveel medewerkers op ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ staan. Onderstaande 

grafieken bevatten de resultaten van deze analyses. 

 

 
Analyse nulmeting KC2.2 (2020) 

 

Het percentage van medewerkers die aantonen voldoende ‘deskundig’ (groen) te zijn, bedraagt 95% 

(173 van 182 getoetste medewerkers). De ‘deskundigheid’ in de leeftijdscategorieën 41 – 50 jaar en 

51 – 60 jaar is het grootst. Uit de meetgegevens blijkt dat van de medewerkers die voor 50–74% 

(oranje) voldoen aan de KC 2.2, en dus op oranje staan, er relatief veel ‘dicht tegen groen aanzitten’. 

Vooral in de leeftijdscategorieën 21 – 30 jaar en 31 – 40 jaar is te zien dat medewerkers nog niet 

altijd kunnen voldoen aan werkervaringseisen of activiteiten. 
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2.6 Opleidingsniveau 

 
Van de 182 medewerkers die verwerkt zijn in het de VTH-monitor is geanalyseerd wat hun 

basisopleidingsniveau is. Onderstaande grafiek bevat de resultaten van deze analyse. 

Een aantal medewerkers hebben een EVC-traject gevolgd. Deze beschikken niet over een relevant en 

erkend hbo-diploma, maar hebben wel hbo werk- en denkniveau aangetoond.  

 

 
 

 

2.7 Slotconclusie resultaten 0-meting en voortgang 

 

De nulmeting (stand november 2020) laat zien dat de OMWB er ten opzichte van de Kwaliteitscriteria 

2.2 goed voor staat. De organisatie is binnen 21 deskundigheidsgebieden erg robuust als het gaat om 

kennis en kunde ten opzichte van de Kwaliteitscriteria. Voor één deskundigheidsgebied dient de 

organisatie verbeteracties toe te passen.  

 

Op basis van de analyse op de kenniselementen wordt samen met de afdeling HRM een uitvraag 

gedaan naar de opleidingsmarkt. Omdat er nauwkeurig in beeld is gebracht wie wat nog moet doen, 

wordt hierop een efficiencyslag verwacht. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke samenwerking 

met de partners.  

 

Het e-portfolio Ditkanik.nu wordt door de medewerkers bijgehouden; (nieuwe) bewijsstukken en 

certificaten worden geüpload en gedeeld met de teammanager. Het vormt de basis voor 

ontwikkeling. Ook de medewerkers die niet onder een deskundigheidsgebied van de 

Kwaliteitscriteria vallen kunnen hun e-portfolio bijhouden en aanvullen.  

 

80%

19%

1%

Relevant hbo- of wo-
niveau (145)

Relevant mbo-niveau (34)

Geen basisopleiding (3)
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Verder zal de VTH-monitor onderhouden worden en mutaties doorgevoerd, zodat de OMWB blijvend 

kan aantonen te voldoen aan de Kwaliteitscriteria. 

 

Tot slot 

Met gepaste trotsheid bieden wij u onderliggende rapportage aan. De conclusie schept vertrouwen 

en sterkt ons beeld van de investeringen die we hierop de afgelopen jaren hebben gedaan. We 

realiseren ons ook dat we er nog niet zijn. De OMWB zal zich blijven inzetten voor een gezonde en 

veilige woon-werkomgeving en doet dan ook een handreiking om hierin samen op te blijven trekken.  

 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, 27 november 2020 
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De provincie ziet er met IBT op toe dat de lokale overheden hun 

maatschappelijke taken goed uitvoeren. Daardoor dragen wij bij aan 

een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een 

bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen 

verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt. 

Wij hebben een provinciaal Beleidskader IBT 2020-2023. Daarin staat dat 

wij systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken 

door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het 

domein omgevingsrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 

provinciale website www.brabant.nl/ibt. 

 

Omgevingsrecht 

Met deze brief informeren wij u over de prestaties van uw gemeente in 

2021 op het gebied van: 

a) tijdigheid bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de 

vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsdocumenten 

(VTH-documenten) op basis van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo-beleidscyclus VTH); 

b) naleving van een selectie uit de procescriteria VTH op basis van 

de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 

 

Tevens informeren wij u over ons samenvattend eindoordeel over uw 

gemeente. 

mailto:IBTomgevingsrecht@brabant.nl
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Samenvattend eindoordeel omgevingsrecht: ‘voldoet’ 

Dit eindoordeel is op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT. Dit 

betekent dat uw gemeente de kleur ‘groen’ krijgt op de kaart, die wij 

omstreeks december 2021 op onze website 

www.brabant.nl/omgevingsrecht publiceren. 

 

Doelstelling omgevingsrecht 

De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het 

omgevingsrecht is een veilige en gezonde leefomgeving te 

bewerkstelligen. En deze op een duurzame en doelmatige wijze te 

behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. De lokale overheden 

spelen daarbij een belangrijke rol door een adequate uitvoering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als de 

overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed 

hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. 

 

Op grond van de Wabo dient iedere gemeente te beschikken over de 

volgende documenten: 

a) een actueel beleidsplan VTH met een geldige looptijd; 

b) jaarlijks vóór 1 februari een uitvoeringsprogramma VTH; 

c) jaarlijks vóór 1 mei een evaluatieverslag VTH. 

 

Criteria waaraan wij toetsen 

We vinden transparantie over de manier waarop we toezicht houden en 

wat onze beoordelingscriteria zijn belangrijk. Daarom bevat ons 

Uitvoeringsprogramma IBT de toetsingscriteria voor gemeenten en 

waterschappen. Het betreft de volgende criteria: 

 

Voldoet De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen aan de 

eisen en zijn tijdig vastgesteld. 

Voldoet 

gedeeltelijk 

De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen 

grotendeels aan de eisen en één of meer van die 

documenten zijn niet later dan één maand te laat 

vastgesteld. 

Voldoet niet De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen niet aan 

de eisen en één of meer van die documenten zijn meer 

dan één maand te laat vastgesteld. 

 

Toezichtbevindingen beleidscyclus VTH 

Uw VTH-documenten zijn inhoudelijk beoordeeld in het licht van een 

selectie uit de wettelijke procescriteria. In de bijlage treft u aan het 

ingevulde beoordelingsformulier. 
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Het ingevulde beoordelingsformulier is vooraf in concept per mail aan 

onze contactpersoon van uw gemeente toegezonden met gelegenheid 

voor reactie. 

We hebben een reactie ontvangen. Die reactie is door ons betrokken bij 

het opstellen van de definitieve beoordeling 

 

Tijdigheid 

Wij stellen vast dat uw gemeente alle VTH-documenten in 2021 tijdig 

vaststelde. Samen met het overgrote deel van uw collega-gemeenten 

behoort u tot de categorie koplopers in Brabant op het gebied van het 

bestuurlijk tijdig vaststellen van de wettelijke VTH-documenten. Daarvoor 

spreken wij graag onze waardering uit. U geeft daarmee een uitstekende 

invulling aan de voorbeeldfunctie die u heeft richting burgers, bedrijven 

en andere overheden. 

 

Kaartjes met een overzicht van de prestaties op dit onderdeel van alle 

gemeenten in Brabant treft u aan op onze website 

www.brabant.nl/omgevingsrecht. 

 

Kwaliteit 

We stellen vast dat uw gemeente voldoet aan alle door ons 

beoordeelde procescriteria VTH. Onze complimenten hiervoor.  

 

Gevraagde actie(s) van uw kant 

Toesturen digitale informatie 

Ook volgend jaar willen wij zicht houden op de tijdigheid en actualiteit 

van de VTH-documenten en de naleving van de procescriteria VTH. 

Daarom vragen wij u ons te informeren door het toesturen van de 

volgende informatie naar IBTomgevingsrecht@brabant.nl: 

1) uw vaststellingsbesluit(en) samen met: 

a) de VTH-documenten of 

b) de vindplaats van de VTH-documenten op de website van 

uw gemeente en; 

2) de raadsinformatiebrieven waarmee u de VTH-documenten aan 

de raad bekend maakt. 

 

Als u zich heeft aangemeld voor de digitale werkomgeving IBT 

Omgevingsrecht, kunt u er desgewenst ook voor kiezen om die stukken 

daar te uploaden. Aparte toezending via het hiervoor genoemde 

algemene IBT-mailadres is dan niet nodig. 

 

Informeren gemeenteraad 

In verband met de belangrijke rol van de gemeenteraad in de 

horizontale verantwoording, adviseren wij u uw raad te informeren over 

de inhoud van deze brief. 

 

http://www.brabant.nl/omgevingsrecht
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Totaaloverzicht volgt eind dit jaar 

Aan het eind van dit jaar sturen we u een totaaloverzicht van de 

uitkomsten van ons systematisch toezicht op de gebieden 

Archieftoezicht, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, 

Monumentenzorg, Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening. 

 

Tot slot 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R.P.J. 

Wibier van ons team IBT omgevingsrecht. Hij is op maandag tot en met 

vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 18 30 33 

99. 

Als u schriftelijk reageert op deze brief, verzoeken wij u daarbij ons 

kenmerk te vermelden. Dat is belangrijk voor een snelle en correcte 

digitale verwerking. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Beoordelingsformulier IBT 2021 systematisch toezicht omgevingsrecht Gemeente 

Roosendaal 

 

Procesinformatie 

Beoordeelde documenten: 

• Beleidsplan VTH : VTH-beleid gemeente Roosendaal 

• Uitvoeringsprogramma 

VTH 2021 

: Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht 

• Evaluatieverslag VTH 

2020 

: Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht 

Naam beoordelaar: 

Robertino Wibier 

Start 

beoordeling: 

Reactie 

gevraagd: 

Reactie 

ontvangen:  

Reactie 

verwerkt: 

17-02-2021 3-3-2021 29-3-2021 29-3-2021 

 

Beoordelingsvragen 

Deze beoordelingsvragen zien op de tijdigheid/actualiteit en kwaliteit van de wettelijk vereiste VTH-

documenten van gemeenten. De wettelijke basis daarvan ligt in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) met bijbehorende uitvoeringsbesluiten (procescriteria VTH) en de 

provinciale Verordening systematisch toezichtinformatie Noord-Brabant. Via de Invoeringswet 

Omgevingswet wordt de huidige regelgeving van de procescriteria VTH uit de Wabo opgenomen 

in de Omgevingswet met bijbehorend Omgevingsbesluit. Naar verwachting treedt de 

Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking. 

 

Het doel van de wetgever is dat provincies, gemeenten en waterschappen hun VTH-organisatie 

zodanig professioneel inrichten dat een goede kwaliteit van de uitvoering van die taken is 

gewaarborgd. Daaronder verstaat de wetgever met name dat de VTH-taken op een strategische 

en programmatische manier worden gedaan met aandacht voor onderlinge afstemming van de 

werkzaamheden. Dat levert een stevige bijdrage op aan het realiseren van een veilige en 

gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. En deze op een duurzame en 

doelmatige wijze te behouden en te ontwikkelen voor het bereiken van maatschappelijke 

opgaven. 

 

Met interbestuurlijk toezicht draagt de provincie bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterke kwaliteit van het openbaar bestuur. Een bestuur dat het goede voorbeeld geeft richting 

burgers en bedrijven. Een bestuur waar de mensen op kunnen vertrouwen. 

 Een tijdige en goede naleving van de wettelijke procescriteria is niet alleen wettelijke verplicht. Het 

is ook belangrijk voor een goede sturing op de VTH-beleidscyclus en voor de instandhouding van 

een professionele VTH-structuur. Om risico’s te voorkomen op het gebied van volksgezondheid, 

veiligheid of onomkeerbare schade aan de leefomgeving. 

 

De ambitie van de provincie is samen met gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat 

alle VTH-documenten 100% actueel en op tijd zijn en voldoen aan de procescriteria VTH. 

 De beoordelingsvragen en de criteria voor de beoordeling ‘Voldoet’, ‘Voldoet gedeeltelijk’ of 

‘Voldoet niet’, staan in het uitvoeringsprogramma IBT 2021.  

De normering voor het eindoordeel is toegelicht onderaan dit format van het 

beoordelingsformulier.  

 

De beoordelingsvragen zijn in concept op 7 dec 2020 gemaild aan de contactpersonen IBT 

omgevingsrecht bij gemeenten en waterschappen en als nieuwsbericht gepost op de SharePoint-
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website IBT Omgevingsrecht met gelegenheid voor reactie. Er is één reactie ontvangen. Het 

definitieve beoordelingsformulier is vervolgens op 21 december 2020 gepubliceerd op de 

SharePoint website. 

 

Verordening kwaliteit VTH 

 

1a. Evalueren B&W jaarlijks over de naleving van de kwaliteitscriteria VTH voor de eigen organisatie 

en de omgevingsdienst en doen zij daarover mededeling aan de gemeenteraad?  

1b. Als blijkt dat de kwaliteitscriteria VTH niet zijn of niet konden worden nageleefd, motiveren B&W 

dan de reden waarom en hoe wel voor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd? (Modelverordening 

kwaliteit VTH art. 5 lid 2 en 3) 

Toelichting wetgever: 

Van de naleving van de kwaliteitscriteria wordt jaarlijks mededeling gedaan aan de 

gemeenteraad. Het gaat hier om een belangrijke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden 

meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages, in de op grond van het Besluit omgevingsrecht 

op te stellen documenten. 

Omgekeerd wil het evenmin zeggen dat, als de criteria (nog) niet in alle relevante taken worden 

toegepast, dat de kwaliteit per definitie te wensen zal overlaten. In dit geval wordt gemotiveerd 

waarom de criteria niet toegepast zijn of konden worden en hoe wel voor de gestelde kwaliteit 

wordt gezorgd. 

 

Voorlopig oordeel: Voldoet gedeeltelijk  

Toelichting: 

De basistaken die worden uitgevoerd door omgevingsdiensten (OMWB) dienen vanuit de wet aan 

de landelijk geldende kwaliteitscriteria te voldoen. Momenteel gelden daarvoor sinds 1 juli 2019 de 

landelijke Kwaliteitscriteria versie 2.2. Ook voor de verzoektaken/plustaken gelden die landelijke 

kwaliteitscriteria. Met deze taken wordt bedoeld de niet-basistaken die de gemeente laat 

uitvoeren door de OMWB. 

De afgelopen periode heeft de De6-werkgroep Verordening Kwaliteit VTH de 

kwaliteitsvoorwaarden uitgewerkt. Deze zijn door de colleges van alle De6 gemeenten vastgesteld, 

bij de gemeente Roosendaal op 15 december 2020. Het onderdeel waardering wordt in 2021 

verder geconcretiseerd en vervolgens daadwerkelijk uitgevoerd. Dit betreft concreet het uitwerken 

van een enquête, die zowel de klant, de ketenpartners als de eigen medewerkers betreft, om deze 

weer input te laten zijn voor verdere kwaliteitsverbetering. 

 

Tekortkomingen: 

Wij zijn blij te constateren dat de kwaliteitsvoorwaarden voor de eigen organisatie zijn uitgewerkt 

en door het bestuur zijn vastgesteld. Echter wordt er nog geen mededeling gedaan over de 

naleving van de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsvoorwaarden aan de gemeenteraad. Dit geldt 

zowel voor de eigen organisatie als voor de Omgevingsdienst. Daarnaast wordt de gemeenteraad 

niet geïnformeerd waarom de criteria en/of voorwaarden niet toegepast zijn of konden worden en 

hoe wel voor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd, waardoor zij in beide gevallen niet instaat wordt 

gesteld om haar controlerende taak in te vullen. 

In het IBT-toezichtoordeel 2020 hebt u aangegeven dit onderdeel voortaan ook op te nemen in het 

jaarlijkse programma/verslag, waarbij dit als eerste zal plaatsvinden bij het verslag over 2020 

(uitvoeringsprogramma 2021) en dat de kwaliteitsvoorwaarden al grotendeels jaarlijks worden 

geëvalueerd en medegedeeld. 

 

Verbeterpunten: 
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Wij gaan ervan uit dat deze jaarlijkse evaluatie over de naleving van de kwaliteitscriteria VTH voor 

de eigen organisatie en de omgevingsdienst en de mededeling daarover aan de gemeenteraad 

in het komende verslag over 2021 (uitvoeringsprogramma 2022) plaatsvindt. 

 

Reactie gemeente: 

De jaarlijkse evaluatie over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden VTH over 

het jaar 2020 zal nog vóór 1 mei a.s. aan de gemeenteraad worden meegedeeld. Het IBT ontvangt 

hiervan nog een afschrift. Hierdoor wordt (alsnog) voldaan aan dit vereiste voorafgaand aan het 

verstrijken van de datum waarop het jaarverslag door de provincie Noord-Brabant dient te zijn 

ontvangen. 

 

Verwerking reactie: 

Wij zijn blij te horen dat de gemeenteraad dit jaar alsnog wordt geïnformeerd over de naleving van 

de kwaliteitscriteria VTH zodat zij ook in positie wordt gebracht om haar controlerende taak in te 

vullen. Een afschrift waaruit blijkt dat de gemeenteraad is geïnformeerd ontvangen wij graag.  

Uw reactie geeft ons aanleiding om het voorlopige oordeel te herzien. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

 

Beleidsplan 

 

2. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het VTH-beleid 

vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf 

stellen en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren? (Bor 7.2 lid 1) 

Toelichting wetgever: 

Het is de bedoeling dat gemeenten en waterschappen ieder voor zich VTH-beleid vaststellen en 

schriftelijk vastleggen. Dat kan in een gezamenlijk VTH-beleidsdocument of apart. VTH-beleid bevat 

het geheel van prioriteiten, doelstellingen, strategie en werkwijze. 

 Voor vergunningverlening hoort daar een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen bij. Het 

op elkaar afstemmen van doelen van vergunningverlening en handhaving is belangrijk. VTH-beleid 

wordt, indien nodig, ook afgestemd met andere bestuursorganen. Met wie hangt af van de vraag 

welke andere bestuursorganen door het beleid worden geraakt, bijv. omdat samenwerking aan 

de orde is. Een goede interne afstemming tussen de werkeenheden vergunningverlening en 

handhaving en met andere werkterreinen binnen de eigen organisatie is ook van belang. 

 Handhavingsdoelen zijn gebaseerd op een probleemanalyse. Met inzicht in de regelgeving waar 

de organisatie met handhaving over gaat en de kansen op- en effecten van overtredingen voor 

de fysieke leefomgeving. De probleemanalyse is de basis voor welke activiteiten nodig zijn om de 

gestelde doelen te bereiken en welke prioriteiten daarbij gelden.  

 Vergunningverleningsdoelen zijn gebaseerd op een risicoanalyse. Op basis daarvan is prioriteren 

en verschillen in diepgang van toetsing aanbrengen mogelijk. Samen met een analyse van 

inzichten, technieken en werkwijzen, kan dit worden ingezet bij het anticiperen op het fluctueren 

van het aantal omgevingsvergunningaanvragen en meldingen in de tijd. 

Het formuleren van VTH-doelen in termen van resultaat (outcome) is niet makkelijk maar wel 

wenselijk. Voor handhaving kan daarbij worden gedacht aan naleefgedrag en 

omgevingseffect/milieukwaliteit en voor vergunningverlening aan effecten in de markt en 

omgevingseffect/milieukwaliteit. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 
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In het VTH-beleid hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de prioriteiten en doelen. In het Jaarverslag 2020 

en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht hoofdstuk 10 wordt aangegeven welke 

activiteiten daartoe worden uitgevoerd. 

 

3. Bezien B&W regelmatig, maar in ieder geval naar aanleiding van de evaluatie bedoeld in artikel 

7.7, tweede lid, het vastgestelde VTH-beleid en passen ze dit in ieder geval bij gebleken noodzaak 

zo spoedig mogelijk aan? (Bor 7.2 lid 8) 

Toelichting wetgever: 

Het VTH-beleid wordt regelmatig bezien en waar nodig aangepast. De periode waarop het beleid 

betrekking dient te hebben, is niet voorgeschreven. Het ligt echter voor de hand dat het beleid 

betrekking heeft op een periode van minstens een jaar. Het bestuursorgaan is vrij om een langere 

periode te kiezen. Het feit dat de periode waarvoor het beleid wordt vastgesteld meerdere jaren 

kan bedragen, neemt niet weg dat ten minste eenmaal per jaar moet worden bezien of het 

vastgestelde beleid door wijziging van het desbetreffende document moet worden aangepast. 

Tussentijdse aanpassingen doorvoeren en opnemen als beleid is ook mogelijk. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

In het VTH-beleidsplan par 2.2 wordt ingegaan op de beleidscyclus. Hierin wordt aangegeven dat 

het college regelmatig maar in ieder geval naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie, het 

vastgestelde beleid bezien en dit in ieder geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk 

aanpassen. 

In het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht is voorzien in de 

monitoring en registratie. In hoofdstuk 8 wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking 

tot de gestelde doelen en eventuele maatregelen. In hoofdstuk 9 wordt aangegeven dat de VTH-

taken op een adequaat niveau zijn en worden uitgevoerd met de beschikbare middelen. 

 

4. Maken B&W het VTH-beleid bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.2 lid 9) 

Toelichting wetgever: 

De gemeenteraad is het politiek verantwoordelijke orgaan. Doel is om hen informatie te 

verschaffen om intern toezicht te kunnen uitoefenen (= horizontale verantwoording). In welke vorm 

of op welke wijze dat plaatsvindt is aan het bestuursorgaan zelf. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

Met de raadsinformatiebrief van 5 februari 2018 is de raad geïnformeerd over de vaststelling van 

het VTH-beleid door het college op 30 januari 2018. 

 

Uitvoeringsprogramma 

 

5. Maken B&W het uitvoeringsprogramma VTH bekend aan de gemeenteraad?  

(Bor 7.3 lid 4) 

Toelichting wetgever: 

De gemeenteraad is het politiek verantwoordelijke orgaan. Doel is om hen informatie te 

verschaffen om intern toezicht te kunnen uitoefenen (= horizontale verantwoording). In welke vorm 

of op welke wijze dat plaatsvindt is aan het bestuursorgaan zelf. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

Met de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de vaststelling van 

het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht door het college op 26 

januari 2021. 
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6. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma VTH jaarlijks vóór 1 februari vast? (Verordening 

systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6) 

Toelichting wetgever: 

Jaarlijks wordt het uitvoerings- en handhavingsbeleid uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met 

de uit te voeren activiteiten in het komende jaar. De provincie heeft de wettelijke taak van 

interbestuurlijk toezichthouder op de kwaliteit van de taakuitvoering door gemeenten en 

waterschappen onder meer op het domein omgevingsrecht. Doel is om informatie te verschaffen 

om systematisch toezicht te kunnen uitoefenen. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

Het college heeft op 26 januari 2021 het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht vastgesteld. 

 

Borging van middelen 

 

7. Zorgen B&W ervoor dat voor het onderdeel VTH: 

a) De voor het bereiken van de gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de aangegeven 

activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk 

worden gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd; 

b) De wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, bedoeld 

onder a, inzichtelijk wordt gemaakt; 

c) Door de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s van de eigen organisatie en de 

omgevingsdienst voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat 

deze middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma’s zo nodig worden 

aangepast? (Bor 7.5) 

Toelichting wetgever: 

De gemeente zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van het VTH-beleid benodigde en 

beschikbare financiële en personele middelen in de begroting worden opgenomen en worden 

toegelicht. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

7a Voldoet  

VTH-beleid hoofdstuk 8 en het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht hoofdstuk 9 worden de voor het bereiken van de gestelde doelen en de voor het 

uitvoeren van de aangegeven activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele 

middelen inzichtelijk gemaakt en in de begroting gewaarborgd. 

7b Voldoet  

In het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht hoofdstuk 10 in 

combinatie met bijlage 4 (Werkprogramma OMWB) wordt de benodigde financiële en personele 

middelen voldoende inzichtelijk gemaakt. 

7c Voldoet 

In het VTH-beleid par. 7.7 en in het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht hoofdstuk 7 wordt aangegeven dat indien uit de monitoring van de indicatoren 

blijkt dat de doelstelling niet gerealiseerd wordt, wordt (afhankelijk van het moment van 

constateren) hiervoor een verklaring opgenomen in het jaarverslag. Indien nodig worden 

verbetermaatregelen voorgesteld die ertoe dienen te leiden dat in het vervolg de doelstelling 

wordt gerealiseerd. 
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Monitoring 

 

8. Zorgen B&W voor de registratie van gegevens betreffende het aantal ontvangen klachten over 

mogelijke overtredingen? (Bor 7.6 lid 2 en Mor 10.6 onder e) 

Toelichting wetgever: 

Om te kunnen vaststellen of de handhavingsdoelen worden bereikt, is het de bedoeling dat het 

bestuursorgaan een methodiek hanteert voor monitoring en evaluatie. Onderdeel daarvan is een 

goede registratie van in ieder geval het aantal ontvangen klachten over mogelijke overtredingen 

van wet- en regelgeving over omgevingsrecht (Wabo en betrokken wetten). 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

In het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht paragraaf 10.7 wordt 

een overzicht gegeven van de ontvangen klachten en meldingen over mogelijke overtredingen 

van wet- en regelgeving (Wabo en betrokken wetten). 

 

9. Behandelen B&W klachten die betrekking hebben op de naleving van de Wabo en de betrokken 

wetten? (Wabo 5.2 lid 1c) 

Toelichting wetgever: 

Het bestuursorgaan heeft de wettelijke taak om klachten te behandelen die gaan over de 

naleving van wet- en regelgeving omgevingsrecht waar de gemeente met handhaving over gaat. 

Op basis van ontvangen klachten kan ter plaatse onderzoek plaats vinden of er sprake is van een 

overtreding en zo ja, welke actie nodig is om de overtreding, en daarmee de klacht, te 

beëindigen. Aandacht voor communicatie over voortgang en afhandeling van ontvangen 

klachten is van belang. Dat geldt ook voor de afwikkeling van ingediende klachten waarvoor 

gemeente of waterschap niet het bevoegd gezag is. Een transparante klachtenstrategie kan 

daarbij behulpzaam zijn. 

 

Definitief oordeel: Voldoet  

In het VTH-beleidsplan hoofdstuk 7.3.6 wordt aangegeven dat klachten en meldingen niet apart 

zijn geprioriteerd en vanuit de dienstverlening -in beginsel- altijd een hoge prioriteit hebben. 

Daarom worden alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling genomen volgens een 

vastgestelde procedure. Voor het afhandelen van milieuklachten wordt gebruikgemaakt van de 

24-uurs klachtendienst van de OMWB. 

 

10. Dragen de bestuursorganen er in ieder geval zorg voor dat de organisatie van de 

bestuursorganen en van de omgevingsdienst ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar 

en beschikbaar is? (Bor 7.4 lid 2 onder d) 

Toelichting wetgever: 

Het bestuursorgaan dient de organisatie zo in te richten dat deze binnen en buiten gebruikelijke 

kantooruren bereikbaar is voor het melden van acute klachten en beschikbaar is voor het 

behandelen van incidenten. Bereik- en beschikbaarheid kunnen ook in samenwerking met een 

andere handhavingsorganisatie in de regio worden gerealiseerd.  

 

Voorlopig oordeel: Voldoet gedeeltelijk. 

In het VTH-beleidsplan hoofdstuk 7.3.6 wordt aangegeven dat voor het afhandelen van 

milieuklachten wordt gebruikgemaakt van de 24-uurs klachtendienst van de OMWB. In het 

Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht paragraaf 10.7 wordt 

aangegeven dat (Wabo gerelateerde) meldingen (klachten) telefonisch of schriftelijk kunnen 

binnenkomen. 
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Tekortkomingen: 

Onduidelijk is of de gemeente ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar is voor het 

melden van acute klachten en beschikbaar is voor het behandelen van incidenten of dat dit 

gebeurt in samenwerking met andere handhavingsorganisatie. 

 

Verbeterpunten: 

Toon aan dat de gemeente ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar is voor het melden 

van acute klachten en beschikbaar is voor het behandelen van incidenten of dat dit gebeurt in 

samenwerking met andere handhavingsorganisatie. 

 

Reactie gemeente: 

Voor het afhandelen van milieuklachten wordt gebruikgemaakt van de 24-uurs klachtendienst van 

de OMWB. Voor overige klachten wordt gebruikgemaakt van een callcenter en consignatiedienst 

van de gemeente en de OVD Bevolkingszorg op districtelijk piket. De OVD Bevolkingszorg opereert 

in samenwerking met de hulpdiensten van de Veiligheidsregio en kan bij calamiteiten indien nodig 

de OMWB oproepen. 

 

Verwerking reactie: 

Wij zijn blij te vernemen dat de bereikbaarheid en de beschikbaarheid buiten de gebruikelijke 

kantooruren voor klachten en calamiteiten zijn geregeld. Zowel voor klachten en incidenten die 

betrekking hebben op de taken van de gemeente (thuistaken) als voor de Omgevingsdienst 

(basis- en verzoektaken). 

Uw reactie geeft ons aanleiding om het voorlopige oordeel te herzien. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

 

 

Rapportage 

 

11. Evalueren B&W jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s VTH 

voor de eigen organisatie en de omgevingsdienst zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten 

hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? (Bor 7.7 lid 2) 

Toelichting wetgever: 

Een cyclisch verlopend uitvoeringsproces wordt door middel van evaluatie afgesloten met een 

rapportage over en verantwoording van de uitgevoerde activiteiten aan de gemeenteraad. 

Daarbij wordt getoetst of de geleverde inspanningen ook het bereiken van de 

uitvoeringsdoelstellingen hebben opgeleverd. Indien deze doelstellingen zijn bereikt, zal dit in 

algemene zin leiden – indirect – tot positieve effecten op de omgevingskwaliteit. Indien deze 

doelstellingen niet zijn bereikt, kan dit leiden tot conclusies en aanbevelingen over aanpassingen 

van het VTH-beleid, het uitvoeringsprogramma of de uitgevoerde VTH-activiteiten. Voor input voor 

het uitvoeringsprogramma van het komende jaar is het belangrijk dat de interne evaluatie 

voorafgaand aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt gedaan. 

 

Het uitvoeren van externe audits kan een nuttige functie vervullen bij het verbeteren van de 

organisatie en werkwijzen van het VTH-beleid. Naast IBT-audits door de provincie, valt ook te 

denken aan horizontale, benchmark-achtige externe audits, waarbij bijvoorbeeld de ene 

gemeente de taakuitvoering van een andere gemeente bekijkt. Horizontale audits passen als 

zodanig goed in het versterken van de horizontale kwaliteitsborging. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 
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In het VTH-beleidsplan hoofdstuk 7.7 wordt aangegeven dat de gemeente jaarlijks evalueert of de 

activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s zijn uitgevoerd en in hoeverre deze 

activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? 

In het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht hoofdstuk 8 evalueert 

de gemeente of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s zijn uitgevoerd 

en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. 

 

 

12. Maken B&W het evaluatieverslag VTH bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.7 lid 3) 

Toelichting wetgever: 

Zie toelichting bij vraag 5. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

Met de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de vaststelling van 

het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH Omgevingsrecht door het college op 26 

januari 2021. 

 

13. Stellen B&W het evaluatieverslag VTH jaarlijks vóór 1 mei vast? (Verordening systematische 

toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder d en lid 5 en lid 6 en art. 6) 

Toelichting wetgever: 

Jaarlijks evalueert een gemeente of de activiteiten die zijn opgenomen in de 

uitvoeringsprogramma’s zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan 

het bereiken van de vastgestelde beleidsdoelen. De provincie heeft de wettelijke taak van 

interbestuurlijk toezichthouder op de kwaliteit van de taakuitvoering door gemeenten en 

waterschappen onder meer op het domein omgevingsrecht. Doel is om informatie te verschaffen 

om systematisch toezicht te kunnen uitoefenen. 

 

Definitief oordeel: Voldoet 

Het college heeft op 26 januari 2021 het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Omgevingsrecht vastgesteld. 

 

Eindoordeel 

Op basis van de behaalde scores en conform de vastgestelde beoordelingscriteria en normen, is 

het eindoordeel: Voldoet 

 

 Aantal Punten 

Toetsingsvragen 13  

Score Voldoet (2 punten) 13 26 

Score Voldoet gedeeltelijk (1 punt) 0 0 

Score Voldoet niet (0 punten) 0 0 

Totaal aantal punten - 26 

Eindoordeel o.b.v. punten 26/26 x 100 = 100% 

Toelichting eindoordeel: 

≥ 80              = Voldoet 

≥ 60 en < 80 = Voldoet gedeeltelijk 

< 60             = Voldoet niet 

 


