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Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: 0 2 SfP 
Nota openbaar: Ja 200 

Onderwerp: evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 

Advies: 

Vaststel len van de evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 

Besluit B en W: ^ćŝsts/^'tcr*' éQ&csStS? S 

Korte samenvatting: 
In het bijgevoegde document is in het kader van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 
een evaluatie van de verrichte werkzaamheden in 2012 per taakveld opgenomen. 

Aanleiding: 
Voor het jaar 2012 is een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. Nieuw was dat het 
programma zowel een regionaal deel (voor alle veertien Twentse gemeenten) als een lokaal deel 
(specifiek voor de gemeente Hellendoorn) bevat. 

In het lokale gedeelte zijn de prioriteiten en de uitvoering van de handhavingstaken voor het jaar 
2012 opgenomen. 
Het is zinvol de gestelde doelen en de verrichte werkzaamheden opgenomen in het lokale deel te 
evalueren. In juli 2012 heeft er reeds een tussenevaluatie plaatsgevonden 

Relevante eerdere besluiten: 
o Vaststell ing van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2 0 1 2 , besluit van het college d.d. 

13 maart 2012 , kenmerk 12INT00591. 
o Tussentijdse evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 , besluit college 

d.d. 17 juli 2012 , kenmerk 12INT01194. 

Doelstelling: 
Door inzichtelijk te maken waar ambtelijk de capaciteit is ingezet wordt de handhaving 
transparanter. 

Oplossing: 
In bijgevoegd document "evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2 0 1 2 " is op hoofdlijnen 
een evaluatie van de verrichte werkzaamheden in 2012 per taakveld opgenomen. 
Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voor wat betreft de taakvelden 
Brandpreventie en Sloop de doelstellingen geheel zijn gehaald. Bij enkele taakvelden zoals Bouw, 
Milieu en A P V is in meer of mindere mate sprake van een achterstand. Hieraan liggen diverse 
redenen ten grondslag, welke worden beschreven in het document. 
De belangrijkste redenen zijn onder andere ziekte van de inspecteur handhaving APV/Bijzondere 
Wetten en een milieu-inspecteur, daar waar mogelijk en noodzakelijk de overname van 
werkzaamheden door de andere inspecteurs en ontwikkelingen in het kader van de B A G . 
Op het moment dat duidelijk werd dat de uitval van langere duur zou zijn, is binnen de 
vakgebieden nader bezien welke werkzaamheden prioriteit moesten krijgen. Dit heeft er toe geleid 
dat ondermeer aan controles bij evenementen, lopende handhavingszaken en het controleren van 
in ieder geval de bedrijven met een verhoogd milieurisico prioriteit is gegeven. 
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Effecten; 

Planning: 

Na vaststelling zal een exemplaar aan de provincie worden gezonden. 

Financiële consequenties: 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Communicatie: 
Na vaststelling zal een exemplaar aan de provincie worden gezonden. 
Overige consequenties: 


