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Samenvatting:
De huidige capaciteit voor omgevingsinspectie en juridische handhaving is niet afdoende om
de wettelijke taken op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening op een adequate wijze
uit te voeren. Er is sprake van een achterstand in de aanpak van handhavingszaken.
Daarnaast worden we bij de uitvoering van onze werkzaamheden in toenemende mate
geconfronteerd met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hier is geen capaciteit voor
beschikbaar. Toch hebben we in 2018 en 2019 een aantal zaken opgepakt. Dit heeft weer
gevolgen gehad voor de handhaving op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Nu

recentelijk duidelijk is geworden dat het rijk vasthoudt aan de invoeringsdatum van de
omgevingswet op 1 januari 2021 en het hierdoor noodzakelijk is om de handhaving van
bouwen en ruimtelijke ordening op orde te hebben, is het onvermijdelijk om de achterstanden
versneld weg te werken. Hiervoor is op korte termijn extra capaciteit noodzakelijk. Daarnaast is

het ter voorkoming van een toename van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de
Beemster noodzakelijk om capaciteit beschikbaar te stellen voor een adequate aanpak van
deze problematiek. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau krijgt dit ondenrerp
bestuurlijk steeds meer aandacht en wordt de noodzaak van een daadkrachtige aanpak
onderkend.
De benodigde capaciteitsuitbreiding op beide ondenuerpen was bij de kadernota nog niet te
voorzien.
De raad wordt voorgesteld om vanuit de algemene reserve voor 2020 een krediet beschikbaar
te stellen voor tijdelijke uitbreiding van de capaciteit bij de teams Vergunningen, Beleid en

Advies (hierna: VBA) en Toezicht en Handhaving (hierna: T&H). De kosten voor dit voorstel
z'rjn geraamd op €140.000,-.

Onderurerp:
Kredietaanvraag tijdelijke uitbreiding capaciteit teams VBA & T&H voor het wegwerken van
achterstanden handhaving Bouwen/RO en aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
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Middenbeemster, 18 december 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

De huidige capaciteit voor omgevingsinspectie (1,0 fte) en juridische handhaving (1,0 fte) is
niet afdoende om de wettelijke taken op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening op
een adequate wijze uit te voeren. De afgelopen jaren is een begin gemaakt met het
wegwerken van achterstanden op het gebied van handhaving. Een aantal zaken is opgepakt
en afgehandeld. De handhavingstrajecten in de Beemster zijn echter vaak complex en
tijdrovend en vergen veelal een integrale aanpak. Hierdoor kan de gewenste inhaalslag niet

of nauwelijks gerealiseerd worden. Ook blijven er zich nieuwe handhavingszaken voordoen.
Het reguliere werkaanbod is veel groter dan met de huidige beschikbare capaciteit kan

worden afgehandeld. Nu recentelijk duidelijk is geworden dat het rijk vasthoudt aan de
invoeringsdatum van de omgevingswet op 1 januari 2021 en het hierdoor noodzaak is om de
handhaving van bouwen en ruimtelijke ordening op orde te hebben, is het onvermijdelijk om

de achterstanden versneld weg te werken. Hiervoor is op korte termijn extra capaciteit
noodzakelijk.

Daarnaast worden we bij de uitvoering van onze werkzaamheden in toenemende mate
geconfronteerd met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hiervoor is binnen de
formatie geen capaciteit beschikbaar. Wij vinden het vanwege de maatschappelijke impact en

gevolgen voor de omgeving belangrijk om ondermijningszaken (naar aanleiding van

meldingen, ambtelijke constateringen en verzoeken van de politie) op te pakken. Dit gaat

echter ten koste van de reeds beperkte capaciteit omgevingsinspectie en juridische

handhaving bouwen en ruimtelijke ordening, waardoor het niet lukt om de lopende
werkvoorraad adequaat op te pakken en de hiervoor geschetste achterstanden in te halen.

Oplossi ngsrichti ngen :

Wegwerken achterstanden in de handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
Om de achterstanden in de handhaving bouwen en ruimtelijke ordening weg te werken en het
continue aanbod van nieuwe handhavingszaken op een adequate wijze af te handelen en zo

een soepele overgang naar de omgevingswet mogelijk te maken, is het naar onze mening

onvermijdelijk om voor 2020 bij de teams VBA en T&H de capaciteit uit te breiden. Voorstel is
om de capaciteit van het team VBA met 0,7 fte juridische handhaving en het team T&H met
0,3 fte omgevingsinspectie uit te breiden en de kosten ten laste te brengen van de algemene
reserve.
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Aanpak georganiseerde ondermiinende criminaliteit
De aanpak van ondermijnende criminaliteit vergt steeds meer inzet van de omgevings-

inspecteurs en de juristen handhaving. Om de problematiek zoals genoemd in het

ondermijningsbeeld gemeente Beemster op een adequate wijze aan te kunnen pakken en

zodoende een verschuiving van de problematiek van omliggende gemeenten naar Beemster

te voorkomen, is het naar onze mening onvermijdelijk om de capaciteit bij de teams VBA en

T&H voor 2O2O uitte breiden. Voorstel is om de capaciteit van het team VBA met 0,5 fte
juridische handhaving en het team T&H met 0,3 fte omgevingsinspectie uit te breiden en de

kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.

ln omliggende gemeenten wordt inmiddels inzet gepleegd op ondermijning. Als nu niet

adequaat opgetreden wordt om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken,

zal de problematiek van omliggende gemeenten naar Beemster verschuiven (waterbed-

effect) en wordt het in de toekomst alleen maar lastiger om deze problematiek effectief te

bestrijden.

Meetbare doelstelli ngen :

Meetbare doelstelling is het verminderen van het aantal handhavingszaken en het inlopen

van de achterstanden. Dit bevordert de naleving van wet- en regelgeving in Beemster en een

spoelere overgang naar de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast wordt door het

adequaat aanpakken van ondermijnende criminaliteit bijgedragen aan een veilig Beemster.

Financiële consequenties/risico's :

Wegwerken achterstanden in de handhaving bouwen en ruimtelijke ordening

Totaal
T&H
VBA
Team

omgevingsinspectie
Juridische handhaving
expertise

1,0

0,3
0,7
Fte

€.77.370
€23.211
€ 54.159
Kosten

criminaliteit

totaal
T&H
VBA
Team

omqevinqsinspectie
iuridische handhaving
expertise

0,8
0,3
0,5
fte

€ 61.896
€23.211
€ 38.685
Kosten

De totale kosten van de bovengenoemde voorstellen voor 2020 worden geraamd op

ongeveer €140.000,-. Dit bedrag bestaat uit 1 ,8 fte schaal 10 exclusief overheadkosten (ten

laste te brengen van de algemene reserve).
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Communicatie:

n.v.t.

Mon itori ng/evaluatie :

ln de loop van 2020 zullen wij de voortgang van de werkzaamheden monitoren. Daarnaast
wordt gedurende het jaar ingeschat in hoeverre aanvullende capaciteit voor 2021 e.v.

noodzakelijk is.

Voorstel:

1. Voor 2020 een bedrag van € 77.370,- beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de

achterstanden in de handhaving bouwen- en ruimtelijke ordening en dit ten laste te
brengen van de algemene reserve.

2. Yoor 2020 een bedrag van € 61.896,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit en dit ten laste te brengen van de algemene
reserve.

burgemeester en wethouders van Beemster,

Biilaqe:
raadsbesluit

A.J.M. van Beek
burgemeester

A.G. Dehé
loco-secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2019,

BESLUIT:

Yoor 2020 een bedrag van € 77.370 beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de
achterstanden in de handhaving bouwen- en ruimtel'rjke ordening en dit ten laste te
brengen van de algemene reserve.

Voor 2020 een bedrag van € 61.896,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit en dit ten laste te brengen van de algemene
reserve.

Hiervoor de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 11 februari 202Q

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


