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onderwerp
Oordeel provincie Noord-Holland IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018

Geachte leden van de raad,

ln het kader van interbestuurlijk toezicht wordt onze gemeente jaarlijks door de provincie
Noord-Holland beoordeeld op de taakvelden toezicht en handhaving omgevingsrecht. De

brief met het oordeel van de provincie over 2018 treft u bijgaand aan.

ln 2018 zijn wij opnieuw adequaat beoordeeld op het uitvoeren van de taakvelden loezicht
en handhaving omgevingsrecht. Aangezien onze gemeente in de voorgaande jaren ook als
adequaat is beoordeeld, is het toezicht op de taakuitvoering versoberd. Dit betekent dat de
provincie de door ons aangeleverde toezichtsinformatie over het beoordelingsjaar 2018
alleen heeft beoordeeld op volledigheid en actualiteit. De door ons verstrekte informatie
bevestigt het beeld bij de provincie dat wij onze processen zodanig hebben ingericht, dat de
toezichts- en handhavingstaken net als de voorgaande jaren adequaat uitgevoerd kunnen
worden.

De provincie heeft tevens een algemeen beeld geschetst van de toepassing van de
procescriteria 'strategisch beleid' en 'operationeel beleid' door gemeenten in Noord-Holland.
De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus:
de BIG-B cyclus. De provincie vindt dat de gemeenten nog onvoldoende invulling geven aan
de procescriteria. Wij herkennen ons niet in dit beeld. Met de nota Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving 2016-2019 (nota VTH), het uitvoeringsprogramma en het
evaluatieverslag geven wij reeds invulling aan de procescriteria. Overigens gaan wij de nota
VTH dit jaar evalueren en, indien nodig, actualiseren zodat we ook in de toekomst blijven
voldoen aan de wettelijke- en proceseisen.
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