Beantwoording vragen HBB – VTH-taken
Aan welke maatregelen moeten we denken om dit op orde te krijgen?
De belangrijkste aandachtspunten van de provincie zijn onder meer:
- een concrete analyse van problemen voor toezicht en handhaving RO en BWT ontbreekt;
- het is niet inzichtelijk welke prioriteiten zijn gesteld voor RO en BWT;
- het is niet inzichtelijk welke personele en financiële middelen benodigd zijn voor het
uitvoeren van de voorgenomen activiteiten. Dit geldt voor zowel de taken die de gemeente
zelf uitvoert, als de uitbestede taken
- de periodieke rapportage van de omgevingsdienst voor de milieutaken, mist een
verantwoording van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de
gestelde prioriteiten en de uitvoering van afspraken;
- onduidelijk is welke afspraken de omgevingsdienst heeft gemaakt met andere betrokken
bestuursrechtelijke en stafrechtelijke partners over de samenwerking bij en de afstemming
van de werkzaamheden.
Voor deze aandachtspunten wordt een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan zal in maart 2020
worden vastgesteld door het college en als C-stuk ter kennisname worden gebracht van de
commissie Ruimte.

De Provincie heeft het maar over de BIG 8. Wat is dat?
Het VTH-beleid volgt de planning- en controlcyclus zoals hiernaast in schema is afgebeeld. De cyclus
heet “big 8”. De cyclus heeft een operationele en een strategische kant. De strategische cyclus
evalueren we om de vier jaar. De operationele cyclus kent een jaarlijkse evaluatie en programmering
in de vorm van de bestuursrapportage.

Strategische cyclus
De organisatie analyseert de taken en
problemen en ontwikkelt daarvoor beleid.
Het uitvoeringsbeleid VTH beschrijft in de
volgende hoofdstukken de wijze waarop de
organisatie de taken wil uitvoeren, doelen
stelt, methoden en technieken ontwikkelt en
toepast, problemen analyseert en daarop
jaarlijks evalueert.
De werkwijzen liggen vast in
procesbeschrijvingen (vergunningverlening)
en protocollen (toezicht en handhaving).
De organisatie is in verandering; de
wetgeving verandert. Beleid, strategieën en
werkprocessen moeten daarom flexibel zijn,
en in ontwikkeling blijven.

Operationele cyclus
Via strategieën, protocollen en procesbeschrijvingen reguleert het beleidskader de wijze waarop de
organisatie de taken uitvoert. De jaarlijkse programmering is een inschatting van kwantiteit,
overzicht van geplande taken, bestuurlijke prioriteiten, beschikbare formatie en het gewenste
uitvoeringsniveau. Het is geen urenboekhouding, maar het reserveert wel uren voor taken die
prioriteit hebben. Voor toezicht is een ruime marge nodig voor spontaan binnenkomende vragen
waarop direct actie nodig is.
In de operationele cyclus geeft de uitvoeringsorganisatie aan, zowel kwantitatief als kwalitatief, of
het mogelijk is uitvoering te geven aan de omgevingstaken. Monitoring leidt tot de jaarlijkse
bestuursrapportage.

