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Verantwoording in het kader van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht
en handhaving omgevingsrecht Beemster

Geachte leden van de raad,

Op 29 november 2016 heeft u de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Beemster vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op
uitvoering en handhaving van betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en
wethouders, betreffende de taken die aan Omgevingsdienst lJmond (hierna:

omgevingsdienst) zijn op- of overgedragen. Op grond van de verordening dient u toe te zien
op hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de
betrokken wetten.

Ons college beoordeelt periodiek de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de

betrokken wetten in relatie tot de door ons gestelde doelen. De doelen hebben in ieder
geval betrekking op:

. de dienstverlening;
¡ de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
. de financiën.

Door middel van deze brief stellen wij u in kennis van onze
beoordeling. Op basis hiervan wordt u in de gelegenheid
gesteld om horizontaal toezicht uit te voeren op het college
over de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (hierna: VfH), als belangrijk onderdeel van de
zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. De
omgevingsdienst maakt in overeenstemming met de
kwaliteitscriteria WH gebruik van de systematiek van de Big
8. De wijze waarop de omgevingsdienst invulling geeft aan
de Big 8 is in de bijlage opgenomen.
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Bij de beoordeling hebben wij de volgende gegevens betrokken:
- uitvoeringsprogramma20lT
- jaarverslag 2017
- aanvulling op het jaarverslag 2017
- bestuursrapportages20lT
- jaanekening 2017

De voor 2017 geplande activiteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2017. Het
uitvoeringsprogramma is aan u op 17 maart2017 ter kennisname aangeboden. ln het
jaarverslag 2017 wordt geëvalueerd in hoeverre de in het uitvoeringsprogramma 2017
opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze hebben bijgedragen aan de
realisatie van de gestelde doelen. Het jaarverslag 2017 is door ons beoordeeld. Verzocht is
het verslag op onderdelen aan te vullen. Het jaarverslag 2017 en de aanvullingen zijn als
bijlagen bijgevoegd. Eenmaal per drie maanden stelt de omgevingsdienst een rapportage
op. Hierbij wordt de stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie en de
uitvoering van de taken weergegeven. Hierdoor zijn we in staat om tijdig in te spelen op
onvoorziene omstandigheden. ln 2017 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die
tot aanpassing van de geplande werkzaamheden hebben geleid.
Uit de jaarrekening 2017 is gebleken dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de
gestelde begroting. De bestaande capaciteit voor de uitvoering van de WH-taken is daar
afdoende voor. Over 2017 is een positief resultaat behaald van €13.416.

Na beoordeling van alle stukken stellen wij vast dat de taakuitvoering over 2017 door de
omgevingsdienst voldoet aan de in de verordening genoemde kwaliteitscriteria.

Hoogachtend,
eester en wethouders van Beemster.
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