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Vergunningen,
toezicht en
handhavingsbeleid
Onze mensen verlenen vergunningen, houden toezicht in
de gemeente en handhaven als dat nodig is.

Onze doelstellingen:
Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving waarin
inwoners en bedrijven en bezoekers kunnen wonen, werken
en recreëren.

mee denken met burgers initiatiefnemers en
ketenpartners zodat we op een gedragen en
samenhangende wijze een gedragen en
gemotiveerde uitkomst realiseren

een goede naleving van wetgeving,
regelgeving en voorschriften en een
efficiënte, duidelijke en transparante
uitvoering van taken

om voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk
te maken waar het geld naartoe gaat en
waar het vandaan komt

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen in het fysieke domein volgen elkaar snel op
en raken de VTH organisatie. Hier volgen een aantal
belangrijke

De omgevingswet

De wet kwaliteitsborging
voor het bouwen

De wet Vergunningverlening,
toezicht en Handhaving

SUBTITLE
OF TOPIC
Wat zijn
de belangrijkste
aandachtspunten

1
2
3

Gebouwen en (ver)bouwen

Hierbij gaat het om het voorkomen van
onveilige situaties, hinder en overlast. We
richten ons het voorkomen van overtreden
door ons op de hoogste risico's te richten.

Openbare ruimte
Het gaat hierbij om controle op het aanbieden van
(grof) huishoudelijk afval, illegale dumpingen en
(loslopende) honden.

Brandveiligheid

Het gaat hier om brandveiligheid. We richten ons
bij het toezicht op locaties waar de risico's het
hoogst zijn. Voorbeeld zijn verzorgingstehuizen,
peuterspeelzalen, zwembaden etc..

4

Ruimtelijke ordening
Het gaat over hier over het voorkomen van
overtredingen in natuurgebieden en het
illegaal bouwen (bouwen buiten bouwvlak).

5
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Milieu

Het gaat hierbij om het bestrijden van overtredingen
op het gebied van licht, bodem, stank, illegale
lozingen

Drank en Horeca

Het gaat om het voorkomen van overtredingen
van de Drank en Horecawet. De wet kent een
vergunningplicht voor de verkoop van
alcohol. We richten ons bij het toezicht op
locaties waar de risico's het hoogst zijn
(jeugd) en notoire overtreders.

VTH strategieën
De prioritering bepaalt de mate van toetsing, toezicht en handhaving.
Hierbij kan gedacht worden aan keuzes over op welk niveau
vergunningaanvragen worden getoetst. Of op welke punten we
controleren bij verschillende bouwprojecten en welke toezichts- en
handhavingsmiddelen we inzetten. Met deze basis vormen de
strategieën; vergunning-, preventie,- toezicht-, handhaving- en
gedoogstrategie in Drimmelen voor de manier hoe wij uitvoering willen
geven aan de VTH-taken.

Naleef
strategie

vergunning
strategie

preventie
strategie

toezicht
strategie

sanctie
strategie

gedoog
strategie

De gemeente Drimmelen is wettelijk verplicht dit document
op te stellen. We volgen daarbij de beleidscyclus VTH. De
volgende stap is het maken van een Programma Uitvoering
en Handhaving waarin een nadere uitwerking van dit beleid
plaatsvindt. Om de beleidscyclus sluitend te maken wordt
eenmaal per jaar wordt door middel van een jaarverslag
verantwoording afgelegd over de wijze waarop de VTH-taken
worden uitgevoerd.
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