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Geachte Raad,
Op 1 juli 2016 is de “Verordening kwaliteit Vergunningverlening, 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
die gestalte krijgt in de kwaliteit van VTH in het omgevingsrecht (WABO, APV, DHW en bijzondere
wetten). 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”. Hierin is opgenomen dat er jaarlijks een
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en wordt geëvalueerd. Het uitvoeringsprogramma geeft
een vooruitblik op de VTH-activiteiten die in 2019 worden uitgevoerd. De jaarlijkse evaluatie en
jaarrapportage geeft inzicht in de mate waarin VTH-activiteiten bij hebben gedragen aan het
bereiken van de uitvoeringsdoelstellingen uit het VTH-beleidsplan.

Net als uit de evaluaties van de uitvoeringsprogramma’s over 2016, 2017 blijkt dat de
uitvoeringsdoelstellingen in 2018 wederom onvoldoende gehaald zijn. Dit is direct toe te rekenen
aan de te korten in capaciteit. De beschikbare capaciteit is wel voldoende voor het uitvoeren van
de going concern taken zoals het behandelen van vergunningaanvragen, toezicht op de uitvoering,
het behandelen van dossiers die gebonden zijn aan een (wettelijke) termijn zoals
handhavingsverzoeken, meldingen, klachten en juridische procedures.
In het VTH-beleidsplan 2020-2024 zullen de prioriteiten en de doelstellingen afgestemd worden op
de beschikbare capaciteit. Indien nodig zal daaropvolgend in de kadernota 2020 een voorstel
opgenomen worden om de dan nog resterende capaciteitsverschillen op te lossen.
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