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Onderwerp: 

Verlenging Handhavingsbeleid en procesinformatie rondom Integraal Veiligheidsplan en VTH-beleid 

Kennisnemen van: 

De voortgang en ontwikkelingen rondom het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en het VTH-beleid 
2019-2022. 

A. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 
Het concept Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en het daarbij behorende tweejaarlijkse uitvoeringsplan 
2019-2020 zijn in het kader van het participatietraject ter info naar de Wijk- en Dorpsplatforms en de 
Ondernemerskring Woerden gestuurd (sluitingstermijn 24 december 2018). De ontvangen reacties worden 
in januari verwerkt en naar verwachting zullen het definitieve IVP en het uitvoeringsplan in februari 2019 in 
de raad worden behandeld. Op dat moment kunnen ook het ondermijningsbeeld en de criminaliteitscijfers 
(vertrouwelijk) met de gemeenteraad worden gedeeld. 

B. VTH-beleid (en handhaving) 
Recente wettelijke (kwaliteits)criteria worden verwerkt in nieuw beleid 
De afgelopen jaren zijn er vanuit de wet- en regelgeving nieuwe eisen gesteld op het gebied van 
vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe vergunningenstrategie, 
de BIG-8 cyclus en een beschrijving van protocollen en werkprocessen. Om te (blijven) voldoen aan de 
nieuwe wet- en regelgeving is het voor gemeenten wenselijk de krachten te bundelen door middel van een 
ambtelijke samenwerking. Deze nota is daarom ook een product van provinciale samenwerking. De 
oorspronkelijke samenwerking op het gebied van handhaving is de afgelopen jaren uitgebreid naar de VTH-
taken en omvat naast de beide Omgevingsdiensten (ODRU en RUD) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 
nu vrijwel alle gemeenten, binnen de Provincie Utrecht. Deze regionale werkgroep houdt ook periodiek 
contact met de regisseur handhaving van de Provincie Utrecht, de contactfunctionarissen Interbestuurlijk 
toezicht (IBT), het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Openbaar Ministerie en de politie. 

Optimaal resultaat door brede regionale samenwerking 
Door een optimale samenwerking wordt qua vorm, inhoud en aanpak gestreefd naar een gelijkluidend VTH-
beleid, VTH-Uitvoeringsprogramma en VTH-Jaarverslag. Dit vergemakkelijkt ook de samenwerking in de 
regio met externe partners als de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio, het Hoogheemraadschap en het 
Openbaar Ministerie. De samenwerking tussen de gemeenten is gebaseerd op vorm, inhoud en aanpak. 
De analyse, prioritering en doelstelling zijn toegespitst op de specifieke gemeentelijke situaties. Daarmee 
wordt recht gedaan aan de specifieke cultuur en problematiek van iedere gemeente. 

Inleiding: 
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Beperkte vertraging 
Het voornemen was om het nieuwe VTH-beleid in 2018 ter besluitvorming aan het college aan te bieden. 
Inmiddels is het beleidsplan in vergevorderd stadium maar omdat er vrijwel provinciebreed aan een nieuw 
beleidsstuk wordt gewerkt wordt na verwachting een vertraging van maximaal 2 maanden opgelopen. 

C. Onderlinge afstemming beleidsdocumenten 
De vaststelling van het IVP 2019-2022 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De vaststelling van het 
VTH-beleid 2019-2022 is een bevoegdheid van het college. Beide beleidsstukken betreffen de leefbaarheid 
en kwaliteit van de openbare ruimte en leefomgeving. Daarom wordt procesmatig en beleidsmatig waar 
kan, mogelijk en wenselijk is afstemming gezocht. 

Kernboodschap: 

Het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan is een wettelijke verplichting en bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het IVP 2019-2022 bevat, op basis van onderzoeken en een omgevingsanalyse, duidelijke 
keuzes, doelen en prioriteiten. Eenmaal per jaar wordt door middel van een jaarverslag verantwoording 
afgelegd over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. 

Het opstellen van een VTH-beleid is een wettelijke verplichting. Het (nieuwe) VTH-beleid vervangt de nota 
'Integraal Handhavingsbeleid Woerden 2015-2018'. Het VTH-beleid, met bijlagen, bevat een heldere 
omgevings- en probleemanalyse en maakt duidelijke keuzes met betrekking tot doelen, prioriteiten en 
strategie waardoor enerzijds eenduidig maar anderzijds ook met toepassing van maatwerk en toetsing in 
concrete situaties invulling wordt gegeven aan een veilige woon- en leefomgeving. Eenmaal per jaar wordt 
door middel van een jaarverslag verantwoording afgelegd over de wijze waarop de VTH-taken worden 
uitgevoerd. 

Financiën: 

Niet van toepassing 

Vervolg: 

In februari 2019 wordt het IVP 2019-2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Het VTH-
beleid 2019-2022 wordt dan, net als het VTH-plan 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 ter informatie 
naar de gemeenteraad gestuurd. 

Bijlagen: 

Niet van toepassing 

De secretaris, De burgemeester, 

Å 
{4Č V.J.H. Mo kenboer 
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