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Onderwerp: Evaluatieverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wabo 2019-
2020 

Bijlage(n): Evaluatieverslag 
 

 

 

Geachte Raad, 

 

In 2016 is de “Verordening kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Wassenaar” 

in werking getreden. Deze verordening is een verplichting uit de wet VTH en regelt de gemeentelijke zorg 

voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover dat gestalte krijgt in de kwaliteit van VTH 

op basis van de WABO. Deze kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van beleidsdoelen, activiteiten en 

prioriteiten. Deze beleidsdoelen zijn vastgelegd in het “Vergunningen, Toezicht en 

Handhavingsbeleidsplan Wassenaar 2016-2019” (hierna VTH-beleidsplan). De jaarlijkse evaluatie geeft 

inzicht in de mate waarin doelstellingen uit het VTH-beleidsplan in 2019 en 2020 zijn behaald. 

Hoewel het VTH-beleidsplan de periode besloeg van 2016-2019 is eind 2019 vanwege de toen bekende 

invoeringsdatum van de Omgevingswet, besloten om geen nieuw VTH-beleidsplan te maken. Echter door 

het verschuiven van de invoeringsdatum is begin dit jaar alsnog een nieuw VTH-beleidsplan vastgesteld. 

Dit nieuwe beleid geldt vanaf 2021. Daarover bent u middels de raadsinformatiebrief van 23 februari 

geïnformeerd. De evaluatie over 2020 is gespiegeld aan de beleidsdoelen van het VTH-beleidsplan 2016-

2019, omdat tijdens het maken van de evaluatie het beleidsplan van 2016-2019 fungerend was. In het 

nieuwe VTH-beleidsplan wordt een risico-afwegingsmodel gebruikt om de prioriteiten te bepalen. 

Conclusie 

Kijkend naar de data zijn 2019 en 2020 geen uitzonderlijke jaren geweest ten opzichte het referentie jaar 

2016. De meest opmerkelijke afwijkingen zijn: 

1. Een afname van het aantal beroepszaken, 

2. Een toename van het aantal handhavingsverzoeken in 2019 

3. Een afname van het aantal handhavingsverzoeken in 2020 
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Grofweg kan gesteld worden dat de VTH-activiteiten in 2019 en 2020 naar verwachting hebben 

bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het VTH-beleidsplan. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


