
GEMEENTE BEEMSTER

- -

WERELDERFGOED

Team Vergunningen, beleid en advies

uw brief van uw kenmerk

I
¡ Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
I Website: www.beemster.net

Aan de gemeenteraad

INGEKOMEÎ'J 1 3 Jl\N, 202î

datum
12 januari2021

ons kenmerk
1537971

onderwerp
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2021

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2021 (hierna:
uitvoeringsprogramma). Op 12januari2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma
vastgesteld.

ln het uitvoeringsprogramma worden de activiteiten beschreven die wij op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna:VTH) in 2021zullen uitvoeren. Op
grond van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) zijn wij verplicht om het WH-beleid
jaarlijks uit te werken in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de
vastgestelde activiteiten wij zullen uitvoeren. Met dit document wordt invulling gegeven aan
deze verplichting.

lnfographic en inhoudelijke toelichting
Het uitvoeringsprogramma hebben we vertaald in een infographic, zodat u in één oogopslag
kunt zien welke activiteiten we in 2021 gaan uitvoeren. ln aanvulling op de infographic
lichten wij hieronder het nieuwe uitvoeringsprogramma verder toe.

ln het uitvoeringsprogramma hebben we ook dit jaar tijd en middelen gereserveerd voor
onvooziene situaties. Als gevolg van de Coronacrisis en het onvoorspelbare verloop
hiervan, hebben we gemerkt dat niet alles volgens planning loopt en afhangt van landelijke
ontwikkelingen in de aanpak van de Coronacrisis. Het is noodzakelijk om flexibel te kunnen
schuiven binnen het programma. Helaas zijn wij nog niet van het Coronavirus af. Daarom
zal het toezicht op de naleving van de Coronamaatregelen ook in 2021 doorgaan en hoge
prioriteit krijgen.

Normaliter nemen we in het uitvoeringsprogramma diverse thema's op waaraan naast de
reguliere werkzaamheden specifieke aandacht wordt besteed. Dit jaar hebben we enkel
prangende thema's opgenomen en gaan we het jaar 2021, naast het uitvoeren van de
reguliere werkzaamheden en activiteiten in verband met het tegengaan van het
Coronavirus, voornamelijk gebruiken om ons grondig voor te bereiden op de Omgevingswet,
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en fusie met de gemeente Purmerend. ln het
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kader van de Omgevingswet vindt onder andere de warme overdracht van bodemtaken en
het digitaliseren van het bodemarchief van de gemeente plaats. Vanwege de fusie zullen in
2021 diverse beleidsdocumenten en regels met betrekking tot VTH op elkaar worden
afgestemd.

Daarnaast gaan we in 2021 verder met het verder verbeteren van de dienstverlening. Naast
de dagelijkse werkzaamheden wordt een aantal prangende activiteiten samen met partners
op projectmatige en thematische wijze opgepakt. De activiteiten en/of thema's zijn:

. Brandveiligheid zorginstellingen;

. Voorlichting brandveiligheidsbewusÞijn (brandveilig leven);

. Ondermijning;

. Aanpakjeugdoverlast;
o Verkeersveiligheid;
. Nieuwe beleidsregels (bijtincidenten en caravanstallingen);
. Aanpak van asbestdaken;
. Preventie en handhaving alcohol.

ln het laatste hoofdstuk zijn de benodigde en beschikbare personele en financiële middelen
voor het uitvoeren van de activiteiten inzichtelijk gemaakt. Ook lichten we toe waar we dit
jaar niet aan toekomen.

ln de bijlage bij dit uitvoeringsprogramma is per doelvan de Nota VTH Beemster en per
speerpunt van het college met betrekking tot VTH aangegeven welke activiteiten bijdragen
aan het bereiken hiervan. Het derde hoofdstuk en de bijlage bij dit uitvoeringsprogramma
zijn, ten opzichte van vorig jaar, nieuw toegevoegd en vloeien voort uit verbeterpunten die
de provincie ons heeft meegegeven in het kader van interbestuurlijk toezicht.

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
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burgemeester gemeentesecretaris


