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Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2018 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Evaluatieverslag Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) Beemster 2018. Op 23 april 2019 hebben wij het 
evaluatieverslag vastgesteld. 
 
Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) moeten wij jaarlijks 
evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten van ons uitvoeringsprogramma VTH zijn 
gerealiseerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de 
doelen en ambities van onze nota VTH. Met dit document wordt invulling gegeven aan deze 
verplichting. 
 
In 2018 is een aantal aansprekende resultaten geboekt. Zo hebben we onze processen 
anders ingericht om onze inwoners, bedrijven en instellingen nog beter van dienst te zijn. In 
het werkproces van vergunningverlening worden aanvragen structureel ter toetsing 
voorgelegd aan alle adviseurs die hierbij betrokken dienen te zijn en aanvragen 
omgevingsvergunning worden digitaal afgedaan. Deze verbeteringen hebben bijgedragen 
aan het verkorten van de afgiftetermijn. Een reguliere omgevingsvergunning is gemiddeld 
binnen vier weken na aanvraag afgegeven. 
 
In het kader van interbestuurlijk toezicht is de gemeente Beemster in 2018 opnieuw 
adequaat beoordeeld door de provincie Noord-Holland op het uitvoeren van de taakvelden 
toezicht en handhaving omgevingsrecht. 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. 
 
Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn diverse activiteiten op projectmatige en 
thematische wijze opgepakt en afgehecht. De in 2018 uitgevoerde activiteiten zijn binnen de 
vastgestelde begroting uitgevoerd.  
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Voorbeelden van de uitgevoerde activiteiten en/of thema’s zijn: 

 inventarisatie afgerond naar panden met mogelijk asbestdaken en 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor ondernemers op wiens perceel een 
asbestdak aanwezig is; 

 opgetreden tegen illegale huisvesting arbeidsmigranten en gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan; 

 extra gecontroleerd op parkeergedrag bij scholen; 

 extra toezicht uitgevoerd in verband met inbraken; 

 controle evenementen, zoals de Beemsterfeestweek en de harddraverij; 

 op basisscholen voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals groepsdruk, 
discriminatie, omgaan met het aantreffen van verdovende middelen, afval en 
vandalisme; 

 actief opgetreden tegen loslopende honden en incidenten met honden, zoals 
agressieve en bijtende honden. In 2018 zijn twee bijtincidenten met honden gemeld. 
Er is voorlichting gegeven en er zijn flyers uitgedeeld over de regels ten aanzien van 
honden; 

 aanpak jeugdoverlast; 

 op scholen is voorlichting gegeven over drugs- en zwerfafval. 
 
Tevens zijn er in 2018 klachten en meldingen behandeld over diverse onderwerpen. In het 
evaluatieverslag wordt hier dieper op ingegaan. 
 
Op grond van het Bor dienen wij het evaluatieverslag aan u bekend te maken. Met het 
vaststellen van het evaluatieverslag en de kennisgeving hiervan aan de raad, geven wij 
invulling aan deze wettelijke verplichting. 
 
 
 

 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
A.J.M. van Beek 
burgemeester  

H.C.P. van Duivenvoorde 
gemeentesecretaris 
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SAMENVATTING 
 

In dit evaluatieverslag wordt beschreven in hoeverre de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2018 zijn uitgevoerd en in welke mate dit 

heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelen van onze nota VTH Beemster 2016-2019. Op grond 

van het Besluit Omgevingsrecht moet de gemeente jaarlijks een evaluatie uitvoeren naar de 

uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. Met dit document wordt invulling gegeven aan deze verplichting. 

 

In 2018 is een aantal aansprekende resultaten geboekt. Zo hebben we onze processen anders 

ingericht om onze inwoners, bedrijven en instellingen nog beter van dienst te zijn. In het werkproces 

van vergunningverlening worden aanvragen structureel ter toetsing voorgelegd aan alle adviseurs die 

hierbij betrokken dienen te zijn en aanvragen omgevingsvergunning worden digitaal afgedaan. Deze 

verbeteringen hebben bijgedragen aan het verkorten van de afgiftetermijn. Een reguliere 

omgevingsvergunning is gemiddeld binnen vier weken na aanvraag afgegeven. 

 

In het kader van interbestuurlijk toezicht is de gemeente Beemster in 2018 opnieuw adequaat 

beoordeeld door de provincie Noord-Holland op het uitvoeren van de taakvelden toezicht en 

handhaving omgevingsrecht. 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. 

 

Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn diverse activiteiten op projectmatige en thematische wijze 

opgepakt en afgehecht. Voorbeelden van de uitgevoerde activiteiten en/of thema’s zijn: 

• inventarisatie afgerond naar panden met mogelijk asbestdaken en informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor ondernemers op wiens perceel een asbestdak aanwezig is; 

• opgetreden tegen illegale huisvesting arbeidsmigranten en gebruik in strijd met het bestemmingsplan; 

• extra gecontroleerd op parkeergedrag bij scholen; 

• extra toezicht uitgevoerd in verband met inbraken; 

• controle evenementen, zoals de Beemsterfeestweek en de harddraverij; 

• op basisscholen voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals groepsdruk, discriminatie, 

omgaan met het aantreffen van verdovende middelen, afval en vandalisme; 

• actief opgetreden tegen loslopende honden en incidenten met honden, zoals agressieve en bijtende 

honden. In 2018 zijn twee bijtincidenten met honden gemeld. Er is voorlichting gegeven en er zijn 

flyers uitgedeeld over regels ten aanzien van honden; 

• aanpak jeugdoverlast; 

• op scholen is voorlichting gegeven over drugs- en zwerfafval. 

 

Tevens zijn er in 2018 klachten en meldingen behandeld over diverse onderwerpen. In het 

evaluatieverslag wordt hier dieper op ingegaan. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
Op grond van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) 

moet de gemeente jaarlijks een uitvoeringsprogramma 

vaststellen voor de taken op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: 

VTH). De gemeente moet ieder jaar evalueren of de 

activiteiten die zijn opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd. Tevens moet de 

gemeente uiteenzetten in hoeverre deze activiteiten 

hebben bijgedragen aan het bereiken van de in de 

gemeentelijke nota VTH gestelde doelen.  

 

De uitvoering van de VTH-taken verloopt volgens twee 

cycli: een beleidsvormende en een uitvoerende cyclus. 

In combinatie worden deze ook wel de ‘Big-8’ genoemd. 

Het evaluatieverslag is een vast onderdeel van de Big-8. 

 

Een evaluatie van de VTH-taken op het gebied van milieu is niet in dit evaluatieverslag opgenomen. 

Omgevingsdienst IJmond (hierna: OD IJmond) voert deze taken voor de gemeente Beemster in 

mandaat uit. Over de uitvoering van deze taken wordt door OD IJmond separaat gerapporteerd. 

1.2 Leeswijzer 

Dit evaluatieverslag beschrijft in hoeverre de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma VTH 

Beemster 2018 zijn uitgevoerd en in welke mate dit heeft bijgedragen aan het bereiken van de 

ambities en doelen van de nota VTH Beemster 2016-2019. In hoofdstuk 2 blikken we terug op 2018. 

In hoofdstuk 3 vindt een tussentijdse beleidsevaluatie van de nota VTH plaats. 
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2 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2018?  

In dit hoofdstuk kijken we terug naar de in 2018 uitgevoerde activiteiten. Achtereenvolgens komen 

de ontplooide activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de dienstverlening, 

vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de orde. 

 

2.1 Verbetering van de (digitale) dienstverlening 
In 2018 is de dienstverlening van de teams Vergunningen, Beleid en Advies (hierna: VBA) en Toezicht 

en Handhaving (hierna: T&H) verder vooruitgegaan. Omgevingsvergunningen zijn zo snel mogelijk en 

binnen de wettelijke termijnen verleend. Een reguliere omgevingsvergunning dient binnen acht 

weken na aanvraag te worden afgegeven. Wij geven een reguliere omgevingsvergunning gemiddeld 

binnen vier weken na aanvraag af. Hiermee is de afgiftetermijn ten opzichte van 2017 met twee 

weken verkort. Bovendien is de kwaliteit van de verleende vergunningen op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) vooruitgegaan. Sinds 2018 is in het werkproces 

geïmplementeerd dat alle Wabo-aanvragen structureel ter toetsing worden voorgelegd aan alle 

adviseurs die hierbij betrokken dienen te zijn.  

 

Intern heeft het werkproces ook een kwaliteitsslag gemaakt. Er is gestart met het digitaal afdoen van 

aanvragen omgevingsvergunning met behulp van het programma Squit. Ook is de digitale 

handtekening in het vergunningenproces voor de Wabo ingevoerd en wordt de vergunning per e-

mail verzonden. In 2019 zal dit verder worden uitgerold naar de andere taakgebieden. De ingediende 

aanvragen en verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op www.overheid.nl. Verder 

vindt de administratie en de inhoudelijke behandeling van Wabo-aanvragen sinds 2018 plaats in en 

met behulp van Squit. Deze werkwijze heeft bijgedragen aan de hiervoor genoemde verkorting van 

de afgiftetermijn.  

 

De teams VBA en T&H zijn door het 

implementatieteam Omgevingswet 

voorbereid op de komst van de 

Omgevingswet. In 2018 zijn interne 

bijeenkomsten georganiseerd over de 

betekenis en implicaties van de Omgevingswet voor de ambtelijke organisatie. Daarnaast hebben 

medewerkers cursussen gevolgd over de aankomende veranderingen op hun specifieke taakgebied. 

Ook is het kennisniveau van de individuele medewerker over de Omgevingswet in kaart gebracht. 

 

2.2 Vergunningverlening en meldingen 
In 2018 zijn vergunningen verleend op basis van de Wabo, de Algemene plaatselijke verordening 

(hierna: Apv), de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) en bijzondere wetgeving. De laatste jaren zijn 

steeds meer activiteiten onder algemene regels geplaatst. Een deel van deze activiteiten is 

meldingsplichtig. In tabel 1 is hiervan een opsomming weergegeven over het jaar 2018. De VTH-

taken op het gebied van milieu worden door Omgevingsdienst IJmond (hierna: OD IJmond) in 

mandaat van de gemeente uitgevoerd. Deze activiteiten worden door OD IJmond separaat 

geëvalueerd. 
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Tabel 1: soort en aantal vergunningen en meldingen en ontheffingen 

 

Uit de tabel blijkt dat de planning voor 2018 grotendeels overeenkomt met het aantal behandelde 

zaken in 2018. Toch vallen een aantal verschillen op die een toelichting behoeven. Er wordt veel 

gebouwd in de Beemster. Dit zien wij terug in het aantal aanvragen omgevingsvergunning bouwen.  

 

Verder is het aantal principeverzoeken toegenomen. Het principeverzoek biedt inwoners de 

mogelijkheid om op voorhand de haalbaarheid van een initiatief te laten toetsen, zonder dat 

hiervoor een wettelijke procedure wordt gestart. In geval van een principeverzoek geeft het team 

VBA een advies over de haalbaarheid van het initiatief en de eventueel te volgen wettelijk procedure. 

Nog meer dan voorheen wordt aangestuurd op de mogelijkheid van een principeverzoek, waardoor 

in de wettelijke vergunningprocedure efficiënter kan worden gewerkt. Bij het principeverzoek 

hebben de adviseurs namelijk al een preadvies gegeven. 

 

Ook is een forse toename zichtbaar van het aantal aanvragen in het kader van de Apv en bijzondere 

wetten. Dit betreft bijvoorbeeld vergunningen, ontheffingen, meldingen evenementen en 

voorwerpen op de weg. Mogelijk kan dit worden verklaard door de florerende economie. 

 

2.3 Toezicht en handhaving 
Op basis van de uitgevoerde probleem- en risicoanalyse zijn binnen de fysieke leefomgeving 

verschillende vormen van toezicht te onderscheiden, te weten: vergunninggericht, gebiedsgericht, 

programmatisch, themagericht toezicht en toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen. In de 

volgende deelparagrafen wordt per toezichtsvorm aangegeven welke activiteiten we hebben 

ontplooid in 2018.  

 

2.3.1 Wabo-risico’s 
Vanuit de rijksoverheid zijn thema’s (Wabo-risico’s) benoemd waaraan handhavingsorganisaties 

gericht aandacht moeten besteden. In 2019 zijn de Wabo-risico’s asbest, bodem en risicovolle 

inrichtingen door OD IJmond opgepakt. Deze activiteiten worden door OD IJmond separaat 

geëvalueerd. 

 

De Wabo-risico’s brandveiligheid hebben we samen met Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

(hierna: VrZW) opgepakt en de Wabo-risico’s constructieve veiligheid en handhaving 

bestemmingsplannen hebben we zelfstandig onder handen genomen. In de volgende paragrafen 

gaan we hier nader op in. 

Soort aanvraag Omschrijving Gepland Behandeld 

Wabo Omgevingsvergunning bouwen 100 129 

 Omgevingsvergunning monumenten 3 4 

 Omgevingsvergunning aanleggen 9 6 

 Omgevingsvergunning vellen van houtopstand 10  16 

 Omgevingsvergunning uitweg maken 8 12 

 Omgevingsvergunning reclame 1 3 

 Omgevingsvergunning gebruik 2 2 

 Handelen in strijd met RO 0 9 

 Principeverzoeken 80 95 

Bouwbesluit Melding brandveilig gebruik 3 4 

Apv Evenementenvergunningen 45 36 

Apv/DHW Horeca gerelateerd 25 15 

Apv/bijzondere wetten Overige Apv en bijzondere wetten 55 102 

Wet openbaarheid bestuur WOB verzoeken 0 2 
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2.3.2 Vergunninggericht toezicht 

Op het moment dat een vergunning onherroepelijk is, dan wel een melding volledig is, vindt via het 

zaaksysteem een overdracht van het dossier plaats naar toezicht en handhaving. Alle verleende 

(omgevings)vergunningen en ingediende meldingen zijn door de toezichthouders van de gemeente 

Beemster en de brandweer gecontroleerd. Grootschalige bouwactiviteiten vereisen meer 

toezichtsmomenten dan kleinschalige. 

 

In 2018 is in de Beemster veel gebouwd. Naast de verbouw en uitbreiding van agrarische bedrijven 

zijn er ook veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Voorbeelden van nieuwbouwprojecten zijn: 

• de Keyser in de Middenbeemster (bouw van 

diverse woningen); 

• woningbouw in de Zuidoostbeemster 

(woningen in de Goudreinetstraat en 

Benonistraat). 

 

VrZW voert het brandpreventief toezicht in 

samenwerking met de gemeentelijke toezichthouders 

tijdens de bouwfase uit. Een aanvraag 

omgevingsvergunning wordt bovendien ter advisering 

voorgelegd aan VrZW. Tijdens het toezicht is het 

onderling contact tussen de gemeentelijke 

toezichthouder, VrZW en de aannemer belangrijk. Naast de reguliere controles hebben in 2018 ook 

steekproefsgewijze controles plaatsgevonden. Mede hierdoor zijn gebreken in een vroegtijdig 

stadium hersteld. Afspraak is dat het toezicht gezamenlijk plaatsvindt. De afstemming is nog voor 

verbetering vatbaar en daarom wordt in 2019 het integraal toezicht met VrZW verder vormgegeven 

en ontwikkeld. 

 

Voor evenementenvergunningen geldt dat bij grote evenementen altijd controle plaatsvindt en bij 

kleine evenementen wanneer daartoe aanleiding is. In paragraaf 2.3.5 wordt hier nader op ingegaan. 

Voor vergunningen op grond van de Apv en bijzondere wetten geldt dat deze steekproefsgewijs zijn 

gecontroleerd. Bij het controleren van vergunningen en/of meldingen zijn de controles daar waar 

mogelijk integraal uitgevoerd.  

 

In 2018 is het project ‘samen voor de 100%’ opgestart in het kader van bewustwording en 

voorlichting. Dit project had ten doel om samen tot een betere naleving van de DHW te komen. Het 

belangrijkste aandachtspunt was het voorkomen van alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 

jaar. 

 

In het kader van het project werden vrijwel alle alcoholverstrekkers benaderd om mee te doen aan 

een nalevingsonderzoek. Hierbij werd meegedeeld dat bij een overtreding nog geen sancties volgen. 

Testkopers hebben onder begeleiding van de toezichthouders aankooppogingen gedaan bij 18 

alcoholverstrekkers. Toezichthouders hebben vooraf beoordeeld of potentiële testkopers niet 

onmiskenbaar 18 jaar oud zijn. Bij een positief resultaat werd de jongere ingezet als testkoper. Bij 

een geslaagde aankooppoging werd de verkregen alcohol overigens niet genuttigd. Dit waren de 

nalevingscijfers: 

- naleving door de supermarkt: 50% (in 2017 was dit ook 50%); 

- naleving door de slijterij: 100% (in 2017 was dit 50%); 

- naleving door commerciële horeca: 4,5% (in 2017 was dit nog 37%); 

- naleving door paracommerciële horeca: 12,5% (in 2017 was dit nog 50%). 
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Uit het onderzoek is gebleken dat het naleefgedrag door de commerciële en paracommerciële 

horeca in 2018 ten opzichte van 2017 sterk is gedaald. Het nalevingspercentage is met respectievelijk 

4,5% en 12,5% zorgwekkend laag. Daarnaast is gebleken dat commerciële en paracommerciële 

horeca vaak niet om een ID bewijs hebben gevraagd, waardoor er een verhoogde kans is op 

alcoholverstrekking aan minderjarigen. 

 

In 2019 worden de betrokken deelnemers op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek 

en de geconstateerde overtredingen. Om de nalevingscijfers in 2019 verder te verbeteren wordt een 

werkproces voor de inzet van testkopers opgesteld. Dit is nodig voor de juridische handhaving, 

waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om een bestuurlijke boete op te leggen. Tevens is in 

2018 begonnen met de ontwikkeling van een nieuw Preventie- en Handhavingsplan alcohol waarin 

de maatregelen staan die de gemeente Beemster samen met haar partners de komende jaren zal 

ondernemen om alcoholgebruik onder minderjarigen terug te dringen. 

2.3.3 Gebiedsgericht toezicht 

In de gemeente Beemster worden activiteiten ontplooid om de overlast en hinder in woonkernen te 

verminderen. Belangrijke spil hierin vormen de dorpsmanager, de dorpshandhaver, de wijkagent en 

jongerenwerkers. In de Middenbeemster is het jongerencentrum BeeJee gevestigd. BeeJee is 

jongerencentrum waar jongeren zichzelf kunnen zijn en andere jongeren kunnen ontmoeten. Zij 

kunnen er tafeltennissen, gamen, internetten, 

muziek afspelen, tv kijken of gezellig kletsen met 

andere jongeren. Als jongeren ideeën hebben, is er 

de mogelijkheid om deze, met ondersteuning van de 

jongerenwerker uit te voeren.  

 

Sinds januari 2018 vindt de inloop van het 

jongerenloket ook plaats in de Beemster. In 

samenwerking met Clup Welzijn is het mogelijk 

gemaakt om een middag in de week gebruik te 

maken van het jongerencentrum BeeJee. Het 

jongerenloket helpt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk en/of een opleiding. Ook voor 

andere vragen, zoals ondersteuning op financieel gebied of de thuissituatie, kunnen zij terecht bij het 

jongerenloket. Tevens is er een jeugdnetwerkoverleg waar wordt gesproken over de situatie van en 

de mogelijke hulp voor jongeren. 

 

De aanpak van kleine ergernissen wordt dorpsgericht ingestoken. Dit betekent dat de handhavers 

verantwoordelijk zijn voor de handhaving van een bepaalde dorpskern. Zij fungeren als 

aanspreekpunt voor de inwoners die medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de 

leefomgeving in hun kerngebied. 

2.3.4 Programmatisch toezicht 

Van programmatisch toezicht is sprake als controles worden uitgevoerd naar aanleiding van een 

jaarlijks terugkerende programmering. Taakvelden waarbij programmatisch toezicht wordt gehouden 

zijn: brandpreventie en DHW. De controlefrequentie is bij deze wijze van toezicht afhankelijk van de 

uitgevoerde risicoanalyse en prioritering. De controles met betrekking tot de hiervoor genoemde 

taakvelden worden jaarlijks ingepland. In 2018 zijn een aantal commerciële en paracommerciële 

instellingen steekproefsgewijs door de toezichthouders voor de DHW gecontroleerd. 
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VrZW heeft in 2018 in totaal 30 brandpreventieve controles uitgevoerd. De controlefrequentie is 

bepaald aan de hand van de lijst preventieactiviteitenplan (PREVAP). De controles betreffen met 

name vergunningplichtige en meldingsplichtige objecten met risicoklasse 1 en 2. Over het algemeen 

kan gesteld worden dat in circa 95% van de gevallen het niveau van de brandveiligheid op orde is. 

Grote strijdigheden met wet- en regelgeving zijn niet geconstateerd. Een enkele keer is een gebrek 

vastgesteld ten aanzien van de installatiecertificering. 

 

Bij objecten met risicoklassen 3 en 4 heeft de naleving van de regels van brandveiligheid 

plaatsgevonden via zelftoezicht. Bij vragen hieromtrent zijn de objecten bezocht en zijn de 

brandveiligheidsaspecten besproken. 

2.3.5 Themagericht toezicht 

In het uitvoeringsprogramma van 2018 waren thema’s benoemd waaraan specifiek aandacht diende 

te worden besteed. Deze thema’s vloeiden voort uit landelijke ontwikkelingen, bestuurlijke 

prioriteiten en lokale aandachtspunten. In 2018 is aan de onderstaande thema’s aandacht besteed. 

 

Sanering asbestdaken 

De Tweede Kamer heeft besloten per 31 december 2024 asbestdaken te verbieden. De Eerste Kamer 

moet nog instemmen met het verbod. Daarop anticiperend hebben wij samen met OD IJmond in 

2017 en 2018 een inventarisatie uitgevoerd naar panden met mogelijk asbestdaken. Uit de 

inventarisatie is een groot aantal verdachte objecten naar voren gekomen. Op verzoek van de 

ondernemersvereniging van de Beemster is er in november een informatiebijeenkomst 

georganiseerd waar ondernemers, op wiens perceel een asbestdak aanwezig is, zijn geïnformeerd 

over het verbod. De opkomst was groot. Op de bijeenkomst hebben OD IJmond, leden van de 

welstandscommissie, het duurzaamheidsloket en de gemeente nadere informatie verstrekt over het 

onderwerp. Er is afgesproken dat de ondernemers bij relevante ontwikkelingen via een nieuwsbrief 

hierover worden geïnformeerd. In 2019 wordt een nadere aanpak ontwikkeld en zal worden bekeken 

in hoeverre particulieren worden betrokken. 

 

Aanpak jeugdoverlast en voorlichting basisscholen 

Jeugdoverlast wordt op basis van klachten en meldingen aangepakt. De handhavers melden zich bij 

aanvang van de dienst aan bij de meldkamer van de politie en worden door de meldkamer ingezet op 

meldingen van jeugdoverlast. Daarnaast worden tijdens de reguliere surveillance de bekende locaties 

waar jongeren vaak samenkomen bezocht en wordt het gesprek aangegaan met de jongeren. Tevens 

is op basisscholen voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals groepsdruk, discriminatie, 

omgaan met het aantreffen van verdovende middelen, afval en vandalisme.  

 

Illegale huisvesting arbeidsmigranten 

In 2018 is naar aanleiding van klachten en meldingen 

gericht toezicht uitgevoerd naar illegale huisvesting van 

arbeidsmigranten in woningen en bedrijfspanden. In 2018 

hebben toezichthouders op een drietal locaties illegale 

huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. In één geval 

waren meerdere arbeidsmigranten gevestigd op de 

bovenverdieping van een restaurant in de Beemster. Deze 

huisvesting was in strijd met het bestemmingsplan en 

hierop is eerst een waarschuwingsbrief verzonden en vervolgens een voornemen tot oplegging van 

een last onder dwangsom verzonden. Tijdens de (her)controle is geconstateerd dat ondanks het 

voornemen last onder dwangsom nog steeds in de kamers wordt gewoond. Daarom is de last onder 

dwangsom opgelegd. Het dossier loopt nog.  
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Inventarisatie zuipketen, inventarisatie onbestemde ruimten buitengebied, terrassenbeleid 

en caravanstallingen 

Deze activiteiten zijn in 2018 niet opgepakt. In 2018 heeft het project ‘samen voor de 100%’ bij de 

horeca plaatsgevonden, dat arbeidsintensief was (zie paragraaf 2.3.2). Dit heeft consequenties gehad 

voor de inventarisatie van zuipketen. De inventarisatie van onbestemde ruimten buitengebied valt 

onder de reguliere werkzaamheden en wordt daarom niet meer als thema opgenomen. Daarnaast 

was de capaciteit beperkt en moesten in de prioritering van werkzaamheden keuzes gemaakt 

worden. Het terrassenbeleid en de caravanstallingen worden in 2019 opgepakt. 

 

Aanpak verloedering 

In 2018 hebben zich met betrekking tot dit onderwerp geen concrete situaties voorgedaan. 

 

Gebruik in strijd met het bestemmingsplan 

In 2018 is meerdere keren handhavend opgetreden ten aanzien van het beëindigen van gebruik in 

strijd met het bestemmingsplan. Wij zullen een voorbeeld uitlichten. Naar aanleiding van een 

handhavingsverzoek met betrekking tot een erfafscheiding (begroeid met hedera) van een bewoner 

aan de Volgerweg in de Zuidoostbeemster, is door onze toezichthouder ter plaatse onderzoek 

ingesteld. Volgens de klager voldeden de (hedera) schermen niet aan de door de gemeente 

verstrekte richtlijnen, te weten de maximale hoogte van 1 meter van de voorzijde woning. 

 

Tijdens deze controle is geconstateerd dat het (hedera) scherm aan de linkerzijde van de woning niet 

hoger was dan 1 meter en vergunningsvrij is. Het scherm aan de rechterzijde van de woning was 2 

meter hoog. Dit scherm is zonder omgevingsvergunning geplaatst en daarom in strijd met de wet- en 

regelgeving. Het handhavingsverzoek is afgewezen, omdat conform de nalevingsstrategie eerst een 

waarschuwing moet worden verstuurd. Er is gewaarschuwd en de overtreder is in de gelegenheid 

gesteld om een omgevingsvergunning aan te vragen. Uiteindelijk is de overtreding beëindigd en 

heeft de klager geen beroep ingesteld tegen de afwijzing van haar bezwaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid  

In 2018 is extra gecontroleerd op het parkeergedrag van personen die kinderen brengen naar school. 

Bij geconstateerde overtredingen is voorlichting gegeven en werd zo nodig handhavend opgetreden.  

 

Controle evenementen 

In 2018 zijn bij een aantal evenementen controles uitgevoerd, zoals bij de Beemsterfeestweek, 

harddraverij en muziekoptredens. Hieronder wordt de Beemsterfeestweek uitgelicht. Voor aanvang 

van de Beemsterfeestweek hebben toezichthouders een schouw uitgevoerd op het 

evenemententerrein en zijn zij in gesprek gegaan met de horecaondernemers over de naleving van 

de DHW en diverse andere aspecten.  
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Bij aanvang van de Beemsterfeestweek hebben 

zich onregelmatigheden en geluidsoverlast 

voorgedaan. Hierop heeft een interventie 

plaatsgevonden en is een gebiedsverbod 

uitgevaardigd aan een persoon en is een stevig 

gesprek met een horecaondernemer gevoerd. De 

rest van de Beemsterfeestweek is relatief rustig 

verlopen. 

 

Structureel Terugdringen Ongewenste en 

Onechte Meldingen (STOOM) 

De inspanningen om het aantal ongewenste en onechte automatische brandmeldingen terug te 

dringen zijn in 2018 voortgezet. Wederom zijn er door VrZW gesprekken gevoerd met instellingen en 

bedrijven die de meeste nodeloze brandmeldingen hebben gedaan. Met hen zijn afspraken gemaakt 

over het beperken van het aantal ongewenste en onechte meldingen. Hierbij kan gedacht worden 

aan het aanpassen van de brandmeldinstallatie, het vervangen van melders of het wijzigen van het 

handelingsperspectief op locatie en/of de meldkamer. Daarnaast is VrZW in 2018 met een ander 

traject gestart. Hierbij wordt tegen het licht gehouden of er naar huidig inzicht nog doormelding naar 

de meldkamer noodzakelijk is. Het team VBA heeft in 2018 zorggedragen voor de juridische 

afhechting van de ongewenste en onechte meldingen. 

 

Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn 

In 2018 heeft VrZW contact gehad met medewerkers van het team Maatschappelijke Ontwikkeling, 

zorginstellingen, seniorencomplexen, woningbouwverenigingen, scholen en andere partijen. Er is 

voorlichting gegeven over brandveiligheidsbewustzijn. Ook zijn er ontruimingsoefeningen gehouden 

bij woongebouwen. 

 

Daarnaast is voorlichting gegeven op markten en braderieën over brandveiligheid. Hierbij zijn de 

volgende thema’s besproken: 

• voorkomen van brand; 

• veilig vluchten; 

• het nut en de noodzaak van rookmelders; 

• mate van (zelf)redzaamheid.  

 

Verder heeft VrZW vragen van inwoners, bedrijven en instellingen beantwoord. Dit betroffen onder 

meer vragen over rookmelders en buitenopslagen van bedrijven. Voor het onderdeel 

zelfredzaamheid is ingezet op het versterken van de risicocommunicatie waarbij de koppeling met 

crisiscommunicatie belangrijk is. Op de website van VrZW wordt informatie gegeven over het 

voorkomen van risico’s en wordt een handelingsperspectief geboden in geval van crisis.  

 

Controles in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, 

gebruiksdoel en locatie op de kaart. Het team T&H wordt vanuit de gemeentelijke organisatie 

regelmatig verzocht om onderzoek te doen naar wijzigingen in het kader van de BAG. De BAG-

verzoeken gaan meestal over het huidige gebruik van een pand of perceel, inschrijvingen en 

verleende vergunningen. 

 

In 2018 hebben we diverse verzoeken in het kader van de BAG ontvangen en afgehandeld. Een 

aantal verzoeken worden in 2019 afgedaan. De afhandeling bestaat uit het verzamelen van 

informatie, het bezoeken van locaties en naar aanleiding daarvan het opstellen van een rapportage, 

welke wordt aangeboden aan de verzoeker. 
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2.3.6 Toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen 

De teams T&H en VBA ontvangen jaarlijks klachten en meldingen over diverse onderwerpen. De 

klachten hebben we onderverdeeld naar bouwen/bestemmingsplan en openbare ruimte.  

 

Bouwen en strijdig gebruik bestemmingsplan 

In 2018 hebben we 14 klachten en handhavingsverzoeken aangaande bouwen geregistreerd. Dit is 1 

klacht minder dan in 2017. Het gaat dan bijvoorbeeld om strijdig gebruik van het bestemmingsplan 

(zoals de illegale huisvesting van arbeidsmigranten), de realisatie van illegale bouwwerken en hinder 

als gevolg van bouwen.  

De klacht wordt zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Als dit niet mogelijk is of geen 

gewenst resultaat oplevert, wordt een handhavingstraject opgestart. In de vorige paragraaf is al 

ingegaan op de aanpak van illegale huisvesting van arbeidsmigranten en strijdig gebruik van het 

bestemmingsplan. 

 

Openbare buitenruimte 

In 2018 hebben we 162 klachten en meldingen ontvangen over de openbare buitenruimte. Klachten 

en meldingen kunnen op diverse manieren bij ons binnenkomen, namelijk: 

• via het Klant Contact Centrum; 

• via de gemeentelijke website; 

• via de mail, telefoon, WhatsApp en sociale media. 

 

In 2018 is begonnen met opzetten van een nieuw klachtenregistratiesysteem genaamd Meldingen 

Openbare Ruimte (MOR), dat het systeem ARIS moet vervangen. In het nieuwe systeem kunnen alle 

klachten en meldingen in één systeem worden opgeslagen en vanuit dat systeem doorgezet naar de 

diverse teams. Met het nieuwe systeem kunnen medewerkers, inwoners en bedrijven zelf klachten 

en meldingen doen. Het MOR is in 2018 nog niet in gebruik genomen. 

 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal klachten en meldingen over de openbare 

buitenruimte over de afgelopen jaren. De klachten hebben betrekking op bijvoorbeeld afval, honden, 

parkeren, verkeer en fietswrakken. 

 
Jaar 2015 2016 2017 2018 

Aantal klachten en meldingen 

openbare buitenruimte 

65 118 166 162 

Tabel 2: aantal klachten en meldingen openbare buitenruimte 

2.3.7 Handhaving 

Indien naar aanleiding van toezicht een overtreding wordt geconstateerd en inspanningen van de 

gemeente om de overtredingssituatie ongedaan te maken niet tot een gewenst resultaat hadden 

geleid, is handhavend opgetreden. Medewerkers van het team VBA dragen zorg voor de juridische 

handhaving naar aanleiding van gepland toezicht, klachten en meldingen en actuele vraagstukken.  

 

Ook medewerkers van het team T&H hebben binnen de capaciteit van 1 fte handhavend opgetreden. 

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van het team T&H spoort strafbare feiten op en helpt 

mee met toezicht op de lokale orde en veiligheid. De primaire taakgebieden van deze boa zijn: 

afvalstoffen, Apv, DHW, evenementen, honden, jeugdoverlast, terrassen, uitstallingen, de Wet op de 

kansspelen en het behandelen van klachten en meldingen over voornoemde onderwerpen. 
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In 2018 zijn activiteiten ontplooid om bij te dragen aan een leefbaar en veilig Beemster, zoals: 

• aanpak jeugdoverlast (zie paragraaf 2.3.5); 

• aanpak loslopende honden in relatie tot bijtincidenten (er zijn 2 bijtincidenten geweest. Er is 

voorlichting gegeven en er zijn flyers uitgedeeld over de regels ten aanzien van honden); 

• aanpak zwerf- en drugsafval (op scholen is voorlichting gegeven); 

• behandeling en afhandeling van klachten en meldingen; 

• controles bij evenementen (Beemsterfeestweek en de harddraverij); 

• extra toezicht uitgevoerd in verband met inbraken; 

• uitvoeren van parkeercontroles; 

• uitvoeren taken op het gebied van de DHW; 

• verwijderen van fietswrakken (8 in 2018). 

 

Tevens is op sociale media (Twitter, Facebook en Instagram) aandacht gegenereerd voor de 

handhaving in de Beemster. We merken dat de berichten op deze accounts veel worden gelezen en 

dat er soms aardige discussies ontstaan onder onze volgers. 

 

Er wordt nauw samengewerkt met de politie, wijkagenten en de dorpsmanager. Vanuit het team 

T&H is er behoefte om de samenwerking met de politie Zaanstreek-Waterland actiever te maken. De 

huidige samenwerking is vooral gericht op het moment dat er iets gebeurd in de praktijk. Als het 

nodig is, werken politie en handhaving (goed) samen. Ten aanzien van de aanpak van thema’s, zoals 

verkeersveiligheid, aanpak jeugdoverlast en horeca, kan nog een verbeterslag worden gemaakt. De 

praktijk leert tot nu toe dat de planning van de politie (die ruim van te voren wordt vastgesteld), 

weinig ruimte biedt om op specifieke thema’s gezamenlijk inzet te plegen. 

 

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal opgelegde sancties in 2018. In de linkerkolom 

is per taakveld aangegeven hoeveel sancties we hadden gepland (afgekort met de letter G) en in de 

rechterkolom is aangegeven hoeveel sancties we daadwerkelijk hebben opgelegd (afgekort met de 

letter O). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: opgelegde sancties in 2018 

Omschrijving Aantal per taakveld  

 

 

bouwen/ro Brandpreventie APV/bijz. 

wetten 

DHW 

G O G O G O G O 

Waarschuwingsbrief 12 11 7 1 - - 10 1 

Voornemen last onder 

dwangsom 

5 7 0 0 - - 3 0 

Voornemen last onder 

bestuursdwang 

2 0 1 0 0 2 - - 

Last onder dwangsom 2 3 - - - - - - 

Last onder bestuursdwang, 

niet zijnde sluiting o.g.v. artikel 

13b Opiumwet 

- - - - - - - - 

Intrekken vergunning - - - - - - - - 

Schorsing vergunning - - - - - - - - 

Naheffingsaanslagen - - - - 50 45 - - 

Mulderbonnen - - - - 2 3 - - 

Bestuurlijke boete - - - - - - 0 0 

Sluiting o.g.v. artikel 13b 

Opiumwet 

- - - - 2 0 - - 

Geschreven processen verbaal - - - - - - 12 2 

Civielrechtelijk (afval) - - - - 5 1  - 

(verblijfs)ontzegging - - - - 0 1 0 0 
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3 TUSSENTIJDSE BELEIDSEVALUATIE 

In dit hoofdstuk beschrijven we in hoeverre de in 2018 uitgevoerde activiteiten (zie hoofdstuk 2) 

hebben bijgedragen aan het bereiken van de in onze nota VTH gestelde doelen. 

 

3.1 Ambities en doelstellingen nota VTH 
In de nota VTH zijn ambities en doelen geformuleerd. Voor de nota VTH is in 2015 een 

omgevingsanalyse uitgevoerd. Deze bestaat uit een probleemanalyse en een risicoanalyse. Op basis 

hiervan zijn prioriteiten en operationele doelstellingen geformuleerd. De ambities van de nota VTH 

treft u hieronder aan. De doelstellingen sommen wij in de volgende paragraaf op. 

 

Ambities 

• de gemeente Beemster voert haar taken op het gebied van VTH op een professionele wijze en een kwalitatief 

adequaat niveau uit. Het huidige niveau van taakuitvoering blijft gehandhaafd; 

• bij de uitvoering van de taken op het gebied van VTH wordt zoveel mogelijk “van buiten naar binnen” gewerkt. 

De context is richtinggevend voor datgene wat we doen. Toezicht en handhaving binnen de fysieke 

leefomgeving wordt waar mogelijk dorpsgericht uitgevoerd. 

 

3.2 Voortgang bereiken doelstellingen nota VTH 
Om de tussentijdse beleidsevaluatie zo overzichtelijk mogelijk te houden, is ervoor gekozen om per 

strategische doelstelling de voortgang te beschrijven. De voortgang van het bereiken van de 

operationele doelstellingen wordt hierin meegenomen. 

3.2.1 Kwaliteitszorg- en verbetering 

In deze deelparagraaf wordt aangegeven in hoeverre de in 2018 uitgevoerde activiteiten hebben 

bijgedragen aan het bereiken van de volgende twee doelstellingen van de nota VTH: 

• het minimale kwaliteitsniveau van de uitvoering van de VTH-taken wordt vastgelegd en 

geborgd; 

• continue verbetering van de dienstverlening. 

 

Vergunningverlening 

Zoals blijkt uit de operationele doelstellingen, verstaan wij onder het minimale kwaliteitsniveau van 

vergunningverlening dat 98% van alle aanvragen binnen de (wettelijke) termijnen worden 

afgehandeld en dat de waardering voor de dienstverlening ten minste gehandhaafd blijft op het 

niveau van 2015 (cijfer 6,8 Omnibusenquête 2015).  

 

Zoals uit paragraaf 2.1 al blijkt, hebben we diverse activiteiten ondernomen om het kwaliteitsniveau 

van vergunningverlening te borgen en verbeteren. Samengevat hebben we in 2018 de volgende 

processen anders ingericht om onze inwoners, bedrijven en instellingen nog beter van dienst te zijn: 

• in het werkproces is geïmplementeerd dat alle Wabo-aanvragen structureel ter toetsing 

worden voorgelegd aan alle adviseurs die hierbij betrokken dienen te zijn; 

• aanvragen omgevingsvergunning worden digitaal afgedaan; 

• de digitale handtekening in het vergunningenproces voor de Wabo is ingevoerd, de 

vergunning wordt per e-mail verzonden en op www.overheid.nl gepubliceerd. 
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De hiervoor genoemde activiteiten hebben bijgedragen aan het verkorten van de afgiftetermijn. Een 

reguliere omgevingsvergunning dient binnen acht weken na aanvraag te worden afgegeven. Wij 

geven een reguliere omgevingsvergunning gemiddeld binnen vier weken na aanvraag af.  

 

In de Beemster wordt regelmatig een Omnibusenquête gehouden. In 2018 is de Omnibusenquête 

met betrekking tot de onderdelen sociaal, sport en cultuur afgenomen. Er is bij deze enquête geen 

onderzoek gedaan naar de waardering voor de dienstverlening, waardoor we niet kunnen 

aangegeven in hoeverre de waardering voor de dienstverlening is verbeterd. 

 

Toezicht en handhaving 

Blijkens de operationele doelstellingen, verstaan wij onder het minimale kwaliteitsniveau van 

toezicht en handhaving dat 98% van alle klachten en meldingen met betrekking tot de openbare 

buitenruimte binnen vijf werkdagen in behandeling worden genomen en dat in samenspraak met 

partijen wordt gezocht naar een passende oplossing waarbij de eigen verantwoordelijkheid van een 

ieder wordt gestimuleerd. Het effect hiervan moet zijn dat de naleving van regelgeving wordt 

verhoogd en dat het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken vermindert. 

 

In paragraaf 2.3.6 is ingegaan op toezicht en handhaving naar aanleiding van klachten en meldingen. 

Zoals uit tabel 2 is gebleken, is het aantal klachten en meldingen over de openbare buitenruimte in 

2018 ten opzichte van 2017 afgenomen. De klachten en meldingen zijn binnen vijf werkdagen in 

behandeling genomen. 

 

In het kader van interbestuurlijk toezicht wordt onze gemeente jaarlijks door de provincie Noord-

Holland beoordeeld op de taakvelden toezicht en handhaving omgevingsrecht. In 2018 zijn wij 

opnieuw adequaat beoordeeld op het uitvoeren van de taakvelden toezicht 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. 

3.2.2 Samenwerking 

In deze deelparagraaf wordt aangegeven in hoeverre de in 2018 uitgevoerde activiteiten hebben 

bijgedragen aan het bereiken van de volgende doelstelling van de nota VTH: 

• de gemeente Beemster is een sterke samenwerkingspartner in de keten van VTH. 

 

Bij de uitvoering van de VTH-taken is in 2018 frequent samengewerkt met diverse 

handhavingspartners. Samen met de collega’s van de politie Zaanstreek-Waterland is daar waar 

wenselijk en noodzakelijk gezamenlijk opgetreden. Daarnaast is samen opgetrokken met VrZW op 

het gebied van brandveiligheid en is periodiek overleg gevoerd met OD IJmond. Tevens is samen met 

GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Jeugd en collega’s van het team Maatschappelijke Ontwikkeling 

het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Beemster 2019-2022 opgesteld. 

3.2.3 Dorpsgericht werken en stimuleren eigen verantwoordelijkheid 

In deze deelparagraaf wordt aangegeven in hoeverre de in 2018 uitgevoerde activiteiten hebben 

bijgedragen aan het bereiken van de volgende doelstellingen van de nota VTH: 

• het toezicht en de handhaving in de fysieke leefomgeving wordt waar mogelijk dorpsgericht 

uitgevoerd; 

• de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het oplossen 

van vraagstukken wordt gestimuleerd. 
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In 2018 is, zoals in paragraaf 2.3.3 is uiteengezet, het werken in dorpen verder ontwikkeld. In de 

Middenbeemster is het jongerencentrum BeeJee gevestigd. Sinds januari 2018 vindt de inloop van 

het jongerenloket ook plaats in de Beemster. In samenwerking met Clup Welzijn is het mogelijk 

gemaakt om een middag in de week gebruik te maken van het jongerencentrum BeeJee. Tevens is er 

een jeugdnetwerkoverleg waar wordt gesproken over de situatie van en de mogelijke hulp voor 

jongeren. Personen vanuit verschillende disciplines kunnen hun kennis samenbrengen en zo kan een 

passende aanpak worden opgesteld voor actuele vraagstukken. 

 

Naast het dorpsgericht werken is een vast onderdeel van de werkwijze van de teams VBA en T&H dat 

zij bij klachten, meldingen en andere vraagstukken inwoners en bedrijven stimuleren om eerst zelf 

tot een oplossing te komen. Indien een persoon bijvoorbeeld een klacht heeft over een buurman- of 

vrouw, dan is de eerste vraag die onze medewerker aan de klager stelt, of hij/zij het probleem heeft 

besproken met de buurman- of vrouw. 

3.2.4 Informatiegestuurde aanpak van vraagstukken en 
risicocommunicatie 

In deze deelparagraaf wordt aangegeven in hoeverre de in 2018 uitgevoerde activiteiten hebben 

bijgedragen aan het bereiken van de volgende doelstellingen van de nota VTH: 

• de aanpak van problemen en vraagstukken vindt (waar mogelijk) informatiegestuurd plaats; 

• door in te zetten op risicocommunicatie wordt actief informatie gedeeld over 

verantwoordelijkheden, het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en bijdragen aan 

gedragsverandering bij inwoners, instellingen en bedrijven. Eind 2019 is als gevolg van de 

inzet op risicocommunicatie het veiligheidsbewustzijn verhoogd. 

 

Het afgelopen jaar zijn onze toezichthouders en handhavers ingezet naar aanleiding van ingeplande 

en terugkerende controles, klachten en meldingen. Tevens zijn zij uit eigen beweging en vanwege 

signalen uit de omgeving en mediaberichtgeving de dorpen ingegaan. Hierbij werd nadrukkelijk 

informatiegestuurd gewerkt. Dit houdt in dat alle bij ons bekende informatie wordt samengebracht, 

zodat de toezichthouders en handhavers daar worden ingezet waar de problemen op het gebied van 

het niet naleven van de regels en ervaren overlastsituaties het grootst of meest actueel zijn. 

 

De gemeente Beemster werkt samen met VrZW op het gebied van brandveilig leven. Ten aanzien van 

risicocommunicatie heeft VrZW bij zorginstellingen, seniorencomplexen, woningbouwverenigingen, 

scholen en op markten voorlichting gegeven over brandveiligheid. Hierbij is informatie verstrekt over 

het voorkomen van brand, veilig vluchten, het nut en de noodzaak van rookmelders en 

zelfredzaamheid. Voor dit laatste onderdeel is in 2018 extra ingezet op het versterken van de 

risicocommunicatie waarbij de koppeling met crisiscommunicatie belangrijk is. De website van VrZW 

is hier een voorbeeld van, omdat op deze internetpagina zowel informatie wordt gegeven over het 

voorkomen van risico’s als het bieden van een handelingsperspectief in geval van crisis. Tevens zijn 

ontruimingsoefeningen gehouden bij woongebouwen. 

 

3.3 Resumé 
Samengevat hebben we in 2018 weer vooruitgang geboekt ten aanzien van het bereiken van de 

doelstellingen van de nota VTH. In 2019 vindt een eindevaluatie van de nota VTH plaats. Naar 

verwachting zullen eind 2019 de gestelde doelstellingen worden gehaald. 
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