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Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
verplicht om uitvoerings- en handhavingsbeleid op te stellen. Hierin dient de
gemeente aan te geven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en
handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren.
Dit handhavingsbeleid moet worden bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie
Op grond van artikel 7.2, lid 9, dient het college kennis te geven van het
uitvoerings- en handhavingsbeleid aan de gemeenteraad.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 5 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het Beleidsplan VTH 2019 e.v. vast te stellen.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
De gemeente is wettelijk verplicht een Beleidsplan Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) vast te
stellen. Dit beleidsplan geeft de kaders voor de activiteiten op het gebied van Vergunningen, Toezicht
en Handhaving voor de periode 2019 e.v. De precieze looptijd van deze nota staat nog niet vast,
omdat in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, nog niet bekend is op
welke moment de implicaties van deze wet voor de VTH werkzaamheden volledig duidelijk zijn. In dit
beleidsplan zijn de belangrijkste kaders van het beleid opgenomen. De verdere uitwerking van deze
kaders krijgt vorm in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Op deze wijze kan de gemeente
adequaat en flexibel inspelen op veranderende vragen.
De beleidsthema’s waaraan de komende periode voorrang wordt gegeven binnen het VTH beleid
zijn:
 Veiligheid;
 Behoud van historische waarden en erfgoed;
 Duurzame ontwikkeling;
 Gezondheid, en
 Het voorkomen van ondermijning.
Deze thema’s zullen eveneens hun nadere uitwerking krijgen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.
De beleidsplannen inzake handhaving milieu en handhaving in de openbare ruimte zijn/worden apart
van dit beleidsprogramma VTH vastgesteld.

2. Besluitpunten college
Het college besluit:
Het Beleidsplan VTH 2019 e.v. vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat is om door middel van deze nota de werkzaamheden die de gemeente
verricht op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving inzichtelijk te maken. Daarbij
worden de belangrijkste pijlers van het beleid voor de komende jaren beschreven.
Ten slotte dient dit stuk als verantwoordingsdocument over het te voeren VTH-beleid voor het
interbestuurlijk toezicht (IBT) dat de provincie op dit terrein uitoefent.
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4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid
Dit beleidsplan pas binnen het programma 6.3 Openbare Orde en Veiligheid. Hieronder vallen
namelijk ook het toezicht en de handhaving in de gebouwde omgeving. Het vaststellen van een
beleidsplan is verplicht op grond van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
2. Dit beleidsplan geeft inzicht op hoofdlijnen in de opgave voor de gemeente op het gebied van
VTH voor de komende jaren.
Het voorliggende beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen welke werkzaamheden op het gebied van VTH
moeten worden uitgevoerd en wat de belangrijkste pijlers in het beleid zijn. Het geeft verder aan dat
er vanwege de vele ontwikkelingen die er de komende jaren op de gemeente af komen, (bij
gelijkblijvende personele bezetting) prioriteiten moeten worden gesteld in deze werkzaamheden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de komst van de Omgevingswet, de grotere rol van duurzaamheid en
de forse woningbouwopgave die Haarlem zich heeft gesteld.
3. Dit document dient tevens als verantwoording naar de provincie over het te voeren VTH
beleid in de komende jaren.
In de afgelopen periode heeft de provincie de VTH verantwoordingsdocumenten van Haarlem in het
kader van het interbestuurlijk toezicht als “redelijk adequaat” bestempeld. Op onderdelen werd de
schriftelijke verantwoording van wat Haarlem doet op VTH terrein onvoldoende duidelijk of
onvoldoende gedetailleerd bevonden. Met dit beleidsplan wil de gemeente een aanzet doen om
meer duidelijkheid te verschaffen over welke taken worden uitgevoerd en welke keuzes er in het
beleid worden gemaakt. Wij hopen dat wij hier, in samenspraak met de provincie, in de nabije
toekomst nog een aantal slagen kunnen maken. Naast dit beleidsplan maken ook de hierop
gebaseerde jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s deel uit van deze bestuurlijke verantwoording.
4. Dit Beleidsplan VTH 2019 e.v. heeft geen financiële consequenties.
De vaststelling van dit beleidsplan heeft op zichzelf geen financiële gevolgen. Het is wel mogelijk dat
er voor extra taken in de nabije toekomst extra budget nodig is. Hierover zal dan separaat worden
besloten.
5. Afstemming, communicatie
Dit beleidsplan zal worden gedeeld met de samenwerkingspartijen op het gebied van VTH en met de
organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving (dit laatste op grond van artikel 7.2, lid 1
van het Bor).
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5. Risico’s en kanttekeningen
Er is wellicht onvoldoende formatie, budget om alle gestelde taken uit te voeren.
Op dit moment lijkt het welhaast zeker dat er keuzes moeten worden gemaakt (vertaald in de
jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, die zijn gebaseerd op dit Beleidsprogramma) in welke
werkzaamheden een hoge, dan wel lagere prioriteit toebedeeld krijgen. De gemeente ziet steeds
meer taken op zich af komen, waar niet in alle gevallen van meet af aan budget/personele invulling
tegenover staat.
6. Bijlagen
1. Beleidsplan VTH 2019 e.v. (de bijlagen behorend bij het Beleidsplan zelf gaan in principe alleen
naar de provincie, omdat het hier om reeds door het Rijk, of het college vastgestelde stukken gaat).
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