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Uitvoeringsprogramma Vergunningverlen¡ng, Toezicht en Handhaving Beemster 2020

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2020 (hierna:
uitvoeringsprogramma). Op 11 februari 2020 hebben wij het uitvoeringsprogramma
vastgesteld.

ln het uitvoeringsprogramma worden de activiteiten beschreven die wrjop het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) in 2020 zullen uitvoeren. Op
grond van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) zijn wijverplicht om jaarlijks een
uitvoeringsprogramma vast te stellen voor de toezichts- en handhavingstaken op het gebied
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Met dit document wordt invulling
gegeven aan deze verplichting. Dit uitvoeringsprogramma is tevens een uitwerking van de
Nota VTH en het coalitieakkoord.

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met bestuurl'tjke
prioriteiten, de behoeften van onze burgers, de omgevingsanalyse en actuele thema's.
Tevens is door de samenwerkingspartners input geleverd voor het programma.

2020 gaan we gebruiken om ons terdege op de Omgevingswet voor te bereiden. Zo worden
ter voorbereiding op het DSO drie deelprojecten uitgevoerd, zal de 'bruidsschat' (dit is een
set algemene regels die worden gedecentraliseerd)worden beoordeeld, worden de
werkprocessen en de legesverordening aangepast, wordt gewerkt aan het (pilot)
Omgevingsplan buitengebied Beemster en worden medewerkers door middel van scholing
voorbereid op de Omgevingswet. Daarnaast worden ter voorbereiding op de fusie met
Purmerend beleidsregels en verordeningen op elkaar aangepast.

Daarnaast gaan we de dienstverlening in 2020 verder verbeteren. Zo wordt de digitale
handtekening voor de Apv en bijzondere wetten nader ingevoerd. Naast de dagelijkse
werkzaamheden worden een aantal prangende activiteiten samen met partners op
projectmatige en thematische wijze opgepakt.
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De activiteiten en/of thema's zijn
. lnventarisatie en ondezoek brandveiligheid gevels;
. Aanpakjeugdoverlast;
. Verkeersveiligheid;
o Richtlijn bouw- en sloopveiligheid;
. Aanpak loslopende honden in relatie tot bijtincidenten;
. Preventie en handhaving alcohol;
. Regels over terrassen;
o Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn (brandveilig leven)

Binnen het programma worden in beperkte mate tijd en middelen gereserveerd voor
onvoorziene zaken.

Overigens zou de looptíjd van de nota WH eind 2019 verstrijken. Vooruitlopend hierop is de
nota VTH geëvalueerd. Tijdens de evaluatie is met collega's van diverse disciplines niet
alleen teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken naar de ontwikkelingen die er op de gemeente
afkomen. Gebleken is dat er op korte en lange termijn belangrijke en grote veranderingen
op ons afkomen zoals de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en fusie met de gemeente
Purmerend. Aangezien het stelselvan WH ingrijpend zalwijzigen zijn voornoemde
ontwikkelingen van grote invloed op de inhoud van het strategisch en operationeel
beleidskader van de nota. Daarom wordt de looptijd van de huidige nota met 3 jaar
verlengd. Uit de evaluatie zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen en deze zijn
voor zover dat mogelijk is, verwerkt in dit uitvoeringsprogramma.

Op grond van het Bor dienen wij het uitvoeringsprogramma aan u bekend te maken. Met het
vaststellen van het uitvoeringsprogramma en de kennisgeving hiervan aan de raad, geven
wij invulling aan deze wettelijke verplichting.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J van Beek J.C. Welage
burgemeester gemeentesecretaris


