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Onderwerp: 
Invulling horizontale verantwoording op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht 

Kennisnemen van: 
1. De veranderingen in het interbestuurlijk toezicht. 
2. De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de taken die de gemeente in medebewind 

uitvoert. 

Inleiding: 
De gemeente Woerden voert een aantal taken in medebewind uit, in opdracht van rijks- en provinciale 
overheid. Voor de hogere bestuurslagen is het van belang om te weten of de gemeente die taken conform 
de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de gemeente via het zogenoemde 
interbestuurlijk toezicht. In de loop der jaren zijn er voor de medebewindtaken veel verschillende 
instrumenten en specifieke toezichtbepalingen ontstaan. Op sommige gebieden waren gelijktijdig meerdere 
toezichthouders actief (vakdepartementen, Rijk, provincie). Uit een onderzoek naar de vereenvoudiging van 
dit toezichtstelsel is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht (hierna Wet rgt) voortgekomen. Deze 
wet moet het interbestuurlijk toezicht transparanter maken en de bestuurlijke drukte verminderen. 

Een belangrijke wijziging in de Wet rgt is dat het zwaartepunt verschuift van 'verticaal toezicht' naar 
'horizontale verantwoording'. Dit betekent dat niet langer het Rijk en de provincie, maar de gemeenteraad 
primair, in eerste lijn, verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van medebewindtaken door het 
college. De controlerende rol van de raad neemt hierdoor toe. De provincie houdt, in tweede lijn, verticaal 
toezicht op de gemeente en stelt zich daarbij terughoudend op. Dit op basis van het vertrouwen dat de 
gemeente haar taken goed uitoefent en dat de horizontale verantwoording van het college aan de raad op 
orde is. Het Rijk houdt verticaal toezicht op de provincie en daarnaast ook op de gemeente voor die 
terreinen waar de provincie geen taak heeft. 

Het toezicht is nadrukkelijk gericht op de uitvoering van de medebewindstaken, en niet bedoeld om de 
kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. De verticale toezichthouder grijpt alleen in wanneer 
medebewindtaken niet (juist) worden uitgevoerd. Hiervoor zijn twee generieke instrumenten opgenomen, te 
weten: 

indeplaatsstelling: bij taakverwaarlozing kan de toezichthouder de taak overnemen; 
schorsing/vernietiging: van besluiten die in strijd zijn met het recht of algemeen belang. 

De burger is gebaat bij een gemeente die haar taken uitvoert conform de wettelijke eisen. Een goede 
invoering van de Wet rgt draagt bij aan de rechtszekerheid voor de burger en transparantie in het handelen 
van de overheid. 



Om gemeenten te helpen bij het inrichten van de horizontale verantwoording hebben de VNG en KING 
(Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, onderdeel van de VNG) het instrument 'Toezichtinformatie' op 
de website Waarstaatjegemeente.nl ontwikkeld. Via de informatie op deze website kan de gemeenteraad 
zich eenvoudig een oordeel vormen over hoe het college de gemeentelijke medebewindtaken uitvoert. 
Deze horizontale verantwoording vormt vervolgens, in tweede lijn, de basis voor het verticale toezicht door 
de provincie en het Rijk. Voor het ontsluiten van de toezichtinformatie wordt gebruik gemaakt van 
zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (kpi's). Aan de hand van deze indicatoren kan beoordeeld 
worden in welke mate aan de uitoefening van de medewindtaken wordt voldaan. 

Omdat het instrument 'Toezichtinformatie' nog in ontwikkeling is, kan het zijn dat de rapportages nog niet 
helemaal volledig zijn. Het college ziet de website: waarstaatjegemeente.nl als de eerste stap voor het 
verzamelen van feitelijke informatie. De online rapportages vormen de basis voor de schriftelijke 
verantwoording aan uw raad. Daarom wordt de eerste verantwoording over 2014 apart via deze 
raadsinformatiebrief aangeboden. Met ingang van de jaarrekening 2015 wordt de horizontale 
verantwoording aan de P&C-cyclus gekoppeld en worden de rapportages uitgebreid met een toelichting, 
conclusie en verbeteracties. Voor meer informatie, zie het kopje 'Vervolg' in deze raadsinformatiebrief. 

Kernboodschap: 

1.1 Door gebruik te maken van de toezichtindicatoren op waarstaatjegemeente.nl voldoet de gemeente 
Woerden aan de eisen van het interbestuurlijk toezicht. 

Om toezicht te kunnen houden heeft de raad toezichtinformatie nodig. De vraag is welke criteria worden 
gehanteerd om te beoordelen of het college de medebewindtaken goed uitvoert. Hiervoor bieden VNG en 
KING het instrument 'Toezichtinformatie' aan op de site waatstaatjegemeente.nl. Voor de belangrijkste 
wetten waarvoor gemeenten taken in medebewind uitvoeren, zijn criteria opgesteld, de toezichtindicatoren. 
Met vragenlijsten wordt de feitelijke informatie verzameld en verwerkt tot een online rapportage. Het 
instrument 'Toezichtinformatie' biedt een goede basis om de horizontale verantwoording aan de raad in te 
richten: 

De gemeente hoeft niet zelf een systeem te ontwikkelen voor informatieverzameling en rapportering. 
Gebruik maken van dit standaard instrument biedt de mogelijkheid te benchmarken. 
Op deze manier is de gemeente transparant over haar prestaties. 
Het instrument is geschikt voor alle toezichthouders. 
Enkelvoudige uitvraag = meervoudig gebruik. Als de informatie, die toezichthouders nodig hebben, 
openbaar beschikbaar is via waarstaatjegemeente.nl, dan mogen ze deze informatie niet nog een keer 
uitvragen bij de gemeente. 

Voor de wetten waarvoor de gemeenten taken in medebewind uitvoeren (zie bijlage I) zijn 
toezichtindicatoren ontwikkeld. De verantwoording over de uitvoering van het medebewind gebeurt in de 
vorm van deze toezichtindicatoren. De indicatoren richten zich op de onderdelen van de wet waarop het 
hoogste afbreukrisico zit, maatschappelijk, financieel en politiek. De toezichtinformatie is dus gericht op 
hoofdlijnen, op die informatie die het belangrijkst is om te controleren. De toezichtindicatoren zijn door 
KING en de VNG in samenspraak met gemeenten en de verticale toezichthouders, de provincie en het Rijk, 
opgesteld. Via de site waarstaatjegemeente.nl kan de gemeente dus op een relatief eenvoudige wijze de 
informatie aanleveren omtrent de uitvoering van de medebewindtaken. Raadsleden en burgers kunnen via 
deze site online inzicht krijgen in de prestaties van de eigen gemeente. Maar ook kan er een vergelijking 
met andere gemeenten gemaakt worden. 

2.1 Door middel van de rapportages toezichtinformatie 2014 wordt uw raad geïnformeerd over de stand 
van zaken rond de uitvoering van de taken in medebewind. 

De versterking van de horizontale verantwoording raakt alle lagen van de gemeente in volle breedte. 
Ambtelijk, bestuurlijk en in de relatie tussen beide. De Wet rgt herbevestigt de positie van de gemeenteraad 
als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college. 
Het Rijk en de provincie beoordelen de gemeentelijke uitvoering van de medebewindtaken aan de hand 
van de door het college aan de raad ter beschikking gestelde toezichtinformatie. De gemeente is vrij in de 
wijze waarop zij deze informatie aan de provincie of het Rijk ter beschikking stelt. Ter versterking van het 
horizontaal toezicht van de raad op het college, benoemt de Wet rgt per medebewindstaak de 
toezichtindicatoren die de raad moet hanteren. De wet verandert of verzwaart de taak van de raad niet, 
maar geeft eenduidige indicatoren waarop de uitvoering van de medebewindstaak door de raad beoordeeld 
kan worden. 



Het college wil de informatievoorziening aan de raad over de uitvoering van wettelijke medebewindstaken 
zo inrichten dat de raad zich eenvoudig een oordeel kan vormen over hoe de gemeente presteert op de 
uitvoering van die wettelijke taken. Zoals aangegeven gebruikt het college hiervoor de vragenlijsten op 
waarstaatjegemeente.nl. Door het invullen van de vragenlijsten wordt de feitelijke informatie verzameld en 
verwerkt tot een standaard online rapportage. De rapportages geven op eenvoudige wijze, per wet, de 
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de medebewindtaken. De raad kan op deze manier 
beoordelen of sprake is van een adequate taakuitoefening door het college. Op basis van de huidige 
rapportages is onze conclusie dat Woerden in control is op de punten waar de rapportage op ziet. 

Vervolg: 
Bij de jaarrekening 2015 wordt de horizontale verantwoording gekoppeld aan de P&C-cyclus. Voordelen 
hiervan zijn: 

Koppeling aan de P&C-cyclus is voor de ambtelijke organisatie efficiënt en duidelijk omdat de interne 
uitvraag van de benodigde gegevens kan worden gekoppeld aan bestaande processen. 
Alle verantwoordingsinformatie wordt gebundeld aan de raad aangeboden, wat u de mogelijkheid biedt 
de informatie in samenhang te bekijken. Daarmee wordt tevens een extra verantwoordingsmoment 
voorkomen. 

De jaarrekening 2015 wordt uitgebreid meteen nieuwe paragraaf: 'Horizontale verantwoording'. In deze 
paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de prestaties op de relevantste gemeentelijke 
medebewindstaken, aangevuld met een oordeel van het college. Ook wordt in de paragraaf verwezen naar 
eventuele maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de resultaten. Tevens wordt een verwijzing 
opgenomen naar de website waarstaatjegemeente.nl, waar de volledige toezichtinformatie inzichtelijk wordt 
gemaakt. Op deze manier is het voor de gemeenteraad mogelijk om vragen te stellen en een politiek 
oordeel te vormen over de gemeentelijke prestaties. Hiermee wordt de horizontale verantwoording tussen 
college en raad versterkt. Door de aansluiting met de jaarrekening is de toezichtinformatie duidelijk 
herkenbaar en kan deze in samenhang met de overige verantwoordingsinformatie in de jaarrekening 
bekeken worden. 

Bijlagen: 
I: Overzicht wetten m.b.t. Wet RGT (15İ.02144) 
II: Rapportages toezichtinformatie 2014 (15İ.02161) 

De secretaris 

drs. M.H.J. va. 

De burgemeester 



           Bijlage I 

Overzicht wetten       
 

De wet RGT heeft betrekking op gemeentelijke medebewindtaken die zijn vastgelegd in 19 wetten. De 
wetten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. 

 
 

Toezichthouder provincie: 
 

Woon- en leefklimaat 
 
 

Dienstverlening 
 

 Wabo  Wro  Woningwet  Huisvestingswet  Monumentenwet  Waterwet 
 

 Archiefwet  Paspoortwet  Wet BRP 

 
 

Toezichthouder Rijk: 
 

Zorg & Welzijn 
 

Decentralisaties sociaal 
domein 

Veiligheid & 
Leefbaarheid 
 

Gezondheid 

 Wet kinderopvang  Leerlingenvervoer  Onderwijshuisvesting  Leerplichtwet 
 

 Participatiewet  Jeugdwet  Wmo 

 Drank- en Horecawet  Wet 
Veiligheidsregio’s 

 Wet publieke 
gezondheid 

 



RAPPORTEN TOEZICHTINFORMATIE 2014 
GEMEENTE WOERDEN 
 

Thema Woon- en leefklimaat 
 

Toezichtinformatie Wabo in 2014 

Introductie 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) combineert een aanzienlijk aantal 
vergunningen, ontheffingen en meldingen (ongeveer 25) op het gebied van de ruimtelijke 
ordening tot één omgevingsvergunning. De gemeenten voeren in medebewind taken uit op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De provincie is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regionale taken van de Wabo. 
Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport 
gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. Daarbij zijn drie (3) onderdelen benoemd: 
algemeen, vergunningverlening, handhaving/toezicht. 

Algemeen 

Dit onderdeel valt uiteen in twee categorieën: kwaliteitscriteria en uitvoeringsprogramma. 

Kwaliteitscriteria 

Gemeenten geven omgevingsvergunningen uit en oefenen toezicht en handhaving uit op het 
terrein van de ruimtelijke ordening. De kwaliteitscriteria VTH taken borgen de kwaliteit van de 
uitvoer van de VTH taken. 
De gemeente voldoet voor aan de Wabo kwaliteitscriteria. Dit betreft een professionele 
schatting. 

Uitvoeringsprogramma 

Voor de uitvoering van de VTH taken maakt iedere gemeente jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma. In dit programma staan de activiteiten vermeld die de gemeente gaat 
uitvoeren in het kader van handhavingsbeleid. Het is wenselijk dat dit programma vroegtijdig 
aan de Raad wordt aangeboden en beschikbaar komt voor Gedeputeerde Staten. Als het 
uitvoeringsprogramma na 1 januari beschikbaar komt kan het voorkomen dat de VTH taken 
op basis van een verouderd programma worden uitgevoerd. 
Het uitvoeringsprogramma moet jaarlijks worden geëvalueerd. Op die manier is een 
gemeente in staat beleid bij te stellen als blijkt dat het in de praktijk niet werkt.  

Vergunningverlening 

Gemeenten geven omgevingsvergunningen af. Dit onderdeel schenkt aandacht aan de 
omvang en verdeling van deze vergunningen en het gevolgde proces. 

 



Algemeen 

De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn 

bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken.  

In welke mate voldoet de gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1? 

76 - 100% 
Betreft een professionele schatting in procenten 

 

Bij de uitgifte van vergunningen moet een gemeente voldoen aan de wettelijke 
afhandelingstermijnen. Indien een termijn wordt overschreden wordt de vergunning 
automatisch, zonder wettelijke toetsing, verleend. In het geval van een Lex Silencio Positivo 
(LSP) vindt er binnen de gemeente geen kwalitatieve toets plaats om te kijken of de 
aanvraag in lijn is met het omgevingsbeleid. Het percentage geeft inzicht in de omvang van 
de LSP's binnen een gemeente voor omgevingsvergunningen activiteit milieu. 

Tabel 1: Omvang Lex Silencio Positivo bij omgevingsvergunningen activiteit milieu  

  Woerden 50.000 - 100.000 inwoners Utrecht Nederland 

Omvang Lex Silencio Positivo (%) 0 0,0 0,0 0,1 

Beroepsprocedures bij complexe gevallen 

Gemeenten geven in het kader van de Wabo omgevingsvergunningen uit. Binnen het 
ruimtelijke domein zijn er hierbij twee (2) typen trajecten: de reguliere- en de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. Deze laatste geldt voor complexe gevallen. In beide gevallen dient 
de overheid te voldoen aan specifieke procedures. Als burgers en bedrijven het niet eens zijn 
met de werkwijze van de overheid kunnen zij in beroep gaan. De grafiek geeft een indicatie 
in welke mate beroep wordt aangetekend bij omgevingsvergunningen activiteit milieu met 
een uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
 
Tabel 2: Beroep bij omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  

  Woerden 50.000 - 
100.000 
inwoners 

Utrecht Nederland 

Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit 
milieu met een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de 
gemeente?  

0 8 46 139 

In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid 
tot een beroepsprocedure? 

0 1 5 8 

Handhaving/Toezicht 

Probleem- of risicoanalyse 

Om toezicht en handhaving uit te voeren heeft een gemeente een handhavingsbeleid 
vastgesteld. Dit beleid bestaat doorgaans uit een probleem- of risicoanalyse, beleidsdoelen 
en een toezicht- en sanctiestrategie. Onderdelen van het beleid worden afgestemd met de 
regio. 



 
In tabel 3 wordt gekeken of het handhavingsbeleid bestaat uit deze onderdelen. Het geeft 
een indicatie van de mate van integraliteit binnen het handhavingsbeleid. 

Tabel 3: Integraal handhavingsbeleid  

  Woerden 

Probleem- of risicoanalyse Ja 

Regionale afstemming Ja 

Vastgestelde handhavingsbeleid beleidsdoelen Ja 

Vastgestelde toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid Ja 

 
Gemeenten zijn verplicht om prioriteiten te stellen bij de uitvoering van de VTH taken. Deze 
prioriteiten hangen meestal samen met de terreinen waar de (maatschappelijke) risico's het 
grootst zijn. De risico's liggen op het gebied van veiligheid en de volksgezondheid. 

Tabel 4: risicogebieden benoemd  

  Woerden 

Actuele vergunningen asbestregelgeving Ja 

Actuele vergunningen brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen Ja 

Actuele vergunningen constructieve veiligheid en brandveiligheid Ja 

Actuele vergunningen verontreinigende grond Ja 

Actuele vergunningen risicovolle inrichtingen Ja 

Bronnen 

De gemeente heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van toezichtinformatie Wabo 
voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Wro in 2014 

Introductie 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt het ruimtelijk beleid. Het Rijk beschrijft in een 
structuurvisie op hoofdlijnen waaraan het ruimtelijk beleid moet voldoen. De provincies 
geven in hun structuurplan aan waaraan het gemeentelijk beleid moet voldoen. 
Gemeentelijke structuurplannen zijn een lokale uitwerking van het ruimtelijke beleid. 
Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport 
gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. Daarbij zijn deze onderdelen benoemd: 
bestemmingplannen/beheersverordeningen, vaststellingsbesluiten, 
planschade,grondexploitatie en handhaving. 

Bestemmingsplannen/beheersverordeningen 

Gemeenten maken bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Een bestemmingsplan 
geeft aan hoe gronden mogen worden gebruikt en welke vormen van verbouwing zijn 
toegestaan. De beheersverordening vormt een alternatief voor een bestemmingsplan voor 
gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen voor worden voorzien en waar de bestaande 
situatie wordt vastgelegd. 
In de gemeente wordt % van het grondgebied gedekt door 
bestemmingsplannen/beheersverordeningen. Het college van B en W heeft de wettelijke 
bevoegdheid om plannen te wijzigingen, ervan af te wijken, verder uit te werken of nadere 
eisen te stellen. Als dit vaak gebeurt bestaat het risico dat onduidelijkheden kunnen ontstaan 
over het ruimtelijk beleid. In % van de gevallen is de besluitvorming ten aanzien van deze 
bevoegdheid verlopen conform de wettelijke procedures. 

Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door  

bestemmingsplannen/beheersverordeningen?  
76 - 100% 

Dit betreft een professionele schatting. 

Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordeningen heeft de gemeente ?  
41 

Hoeveel bestemmingsplannen / beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar? 
0 

Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten? 
41 

B&W heeft de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, 

ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te 

stellen. Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van deze bevoegdheid 

volgens de wettelijke procedures verlopen? 
76 - 100%, dit betreft een professionele schatting. 



Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van  deze bevoegdheid juist 

doorlopen? (binnen de termijn en volgens de procedure) [3.9a Wro]  
76 - 100% 

Dit betreft een professionele schatting. 

Vaststellingsbesluiten 

Gemeenten maken het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend binnen twee 
(2) weken na vaststelling. Dit vindt plaats in de plaatselijke kranten en de Staatscourant. 
Hetzelfde gebeurt via digitale weg. Op die manier weten burgers en bedrijven waar ze aan 
toe zijn. 

Tabel 2: Vaststellingsbesluiten  

  Woerden 

Vaststellingsbesluiten (aantal) 7 

Vaststellingsbesluiten conform wettelijke procedures afgehandeld (aantal) 7 

 

Planschade 

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of 

inkomensschade die ontstaat na planologische wijzigingen  

Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de 

gemeente  ingediend? 
2 

Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er 

gehonoreerd? 
0 

Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in 

schade (planschade)? 
€ 65.000,- 

Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in 

schade (planschade)? 
0 



Grondexploitatie 

Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente  

gesloten?  
10 

Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen? 
10 

Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit 

grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele 

verplichtingen?  
€ 2.742.416,- 

Handhaving 

Heeft de gemeente  een Wro handhavingsbeleidsplan vastgesteld? 
Ja 

Omgevingsvergunningen 

Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het 

bestemmingsplan zijn er het afgelopen jaar ingediend? 
125 

Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het 

bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend ? 
99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Woningwet in 2014 

Introductie 
De Woningwet bevat regels waaraan bouwwerken moeten voldoen. Hoofddoel was destijds 
om de bewoning van slechte woningen te voorkomen en de bouw van goede woningen 
mogelijk te maken. Kwalitatief hoogstaande bouwwerken zijn in het belang van de veiligheid 
en de volksgezondheid.  
Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport 
gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. In deze rapportage zijn drie (3) 
categorieen benoemd: Vergunningverlening, Welstand en Bestuursdwang.  

Vergunningverlening 

Tabel 1 : Aandeel omgevingsvergunningen categorie bouwen 

 Woerden 

Aantal ingediende vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen 

categorie bouwen 

310 

Aantal verleende omgevingsvergunningen categorie bouwen 297 

 
Een vergunningsaanvraag die wordt ingediend kan worden geweigerd. Hier wordt gekeken 
naar de vergunningsaanvragen die op basis van welstand worden geweigerd. Dit is een 
interessant gegeven omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de ingediende 
vergunningsaanvragen.  

Welstand 
Binnen het welstandsbeleid voert de gemeente een kwalitatieve toets uit op een bouwplan. 
De gemeente is verplicht een welstandsnota vast te stellen waarin de welstandscriteria zijn 
opgenomen. Een onafhankelijke welstandscommissie toetst of de bouwplannen voldoen aan 
de gestelde eisen.  
In een welstandsverslag wordt in ieder geval aangegeven op welke wijze het college van 
B&W is omgegaan met de verstrekte adviezen van de welstandscommissie. Dit verslag 
wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Tabel 2 : Welstandsnota 

 Woerden 

Welstandsnota vastgesteld door de raad Ja 

 

 



Een gemeente heeft de bevoegdheid om gebieden binnen de gemeente welstandsvrij te 
verklaren. Dit is gunstig om bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen. Als een gemeente 
zeer veel gebieden welstandsvrij verklaart kan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving onder 
druk komen te staan. In een welstandsverslag wordt in ieder geval aangegeven op welke 
wijze het college van B&W is omgegaan met de verstrekte adviezen van de 
welstandscommissie. Dit verslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Tabel 3 : Welstandsvrij  

 Woerden 

Gebruik bevoegdheid van welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden 1 

 
Een vergunningsaanvraag die wordt ingediend kan worden geweigerd. Hier wordt gekeken 
naar de vergunningsaanvragen die op basis van welstand worden geweigerd. Dit is een 
interessant gegeven omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de ingediende 
vergunningsaanvragen. 

Toepassing bestuursdwang 
Indien bouwwerken niet voldoen aan de regels kan de gemeente de eigenaar verplichten tot 
het nemen van maatregelen zodat aan de wet wordt voldaan. Dit is een redelijk zwaar 
middel.  
De mate van bestuursdwang geeft een indicatie van de nalevingsgraad binnen de gemeente.  

Tabel 4 : Bestuursdwang  

 Woerden 

Toepassen bestuursdwang bij bouwwerken 1 

Bronnen 
De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van 
Toezichtinformatie Woon- en Leefklimaat: Woningwet voor publicatie op 
Waarstaatjegemeente.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Monumentenwet in 2014 

Introductie 
De Monumentenwet is een belangrijk instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. 
De wet regelt hoe monumenten kunnen worden aangewezen als beschermd monument en 
heeft betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische 
waarden en op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. De provincie is de 
toezichthouder en de gemeente voert de wet op lokaal niveau uit.  
Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport 
gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. In deze rapportage zijn vier categorieen 
benoemd: bestand, vergunningverlening, monumentencommissie en handhavingszaken. De 
gegevens met betrekking tot het bestand worden onttrokken aan het Register 
Rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Bestand 
Er zijn verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en 
dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. De diverse 
overheden houden in de gaten of de monumenten worden onderhouden. Als onderhoud 
uitblijft kan het voortbestaan van een monument in gevaar komen. In het kader van het 
interbestuurlijk toezicht zijn met name de rijksmonumenten van belang.  
 
In de gemeente Woerden zijn in totaal 109 rijksmonumenten. 

Grafiek 1: Rijksmonumenten (per 10.000 inw.) 

 
 

 



Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn 

er ingediend?  
16 

Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten 

heeft de gemeente verleend? 
16 

Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met 

betrekking tot rijksmonumenten?   
16 

 

De gemeentelijke monumentencommissies beoordelen of er bij aanleg, sloop en of 

wijzigingen aan een monument niet onnodig monumentale waarden verloren gaan. De 

monumentencommissie adviseert hiertoe het bevoegd gezag in het kader van de 

aanvraagprocedure voor aanleggen, bouwen of slopen. In een aantal gemeenten zijn deze 

commissies geïntegreerd met de welstandscommissies. Diverse gemeenten hebben een 

gemeenschappelijk monumentencommissie belast met deze taak. 

Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken zijn er afgelopen jaar opgestart 

naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van 

rijksmonumenten? 
1 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.  Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden 

wanneer aan een rijksmonument wordt verbouwd zonder vergunning of dat er bij een 

vergunde verbouwing iets afwijkends van de vergunning wordt verbouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toezichtinformatie Waterwet in 2014 

Introductie 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en regelt de juridische 
implementatie van Europese richtlijnen (o.a. Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 
Overstromingsrisico's). De Waterwet kent een watervergunning. De essentie van de 
Waterwet is samenwerken op basis van afspraken in plaats van samenwerken op basis van 
eenzijdige voorschriften. Dit geeft gemeenten veel beleidsvrijheid om samen met de 
regionale partners (gemeenten, waterschappen en provincies) uitvoering te geven aan de 
wet. Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit 
rapport gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. In deze rapportage zijn zes (6) 
categorieen benoemd: samenwerking, vergunningverlening, toezicht en handhaving, 
rioleringsplan, financien en KRW gebieden.  

Samenwerking 
Bestuurlijke samenwerking is essentieel om binnen de waterketen tot resultaat te komen. De 
gemeente Woerden heeft met het waterschap afspraken gemaakt op het gebied van . 
Afspraken met het waterschap worden in het maatregelenprogramma verder uitgewerkt.  

Vergunningverlening  
De gemeente geeft watervergunningen af die voortvloeien uit specifieke activiteiten zoals 
bijvoorbeeld het lozen van afvalwater. Voor de vergunningverlening gelden wettelijke eisen. 
Het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en het aantal correct afgehandelde 
aanvragen geeft een indicatie op welke manier dit proces verloopt. 
De gemeente heeft bij de vergunningverlening van watervergunningen een loketfunctie. 
Sommige vergunningen worden door de gemeente zelf afgehandeld, andere vergunningen 
worden naar het waterschap doorgestuurd. De gemeente is verantwoordelijk dat alle 
vergunningen conform de wettelijke bepalingen worden afgehandeld.  

Toezicht en handhaving 
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van onder 
andere de lozing van afvalwater. Vervuiling van het oppervlaktewater kan schadelijke 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid en het milieu. Bij een constatering van een lozing 
is de gemeente het bevoegd gezag om te handhaven. De omvang van de illegale lozingen 
die bij het gemeentelijk toezicht zijn geconstateerd geeft een indicatie van de omvang van 
het probleem.  

Rioleringsplan 
De gemeente Woerden heeft de zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Het 
niet naleven van Europese regels kan leiden tot ingebrekestelling door de Europese 
Commissie of een proces bij het Europese Hof met mogelijk grote financiele gevolgen voor 
de gemeente. 
 
 
 
 



Tabel 1. Rioleringsplan 

 Woerden 

Zorgplichten afvalwater vastgesteld in rioleringsplan Ja 

Zorgplichten grondwater vastgesteld in rioleringsplan Ja 

Zorgplichten hemelwater vastgesteld in rioleringsplan Ja 

 

Financiën 

KRW-gebieden 
De gemeenten moet over de staat van de KRW (Kaderrichtlijn Water) gebieden die onder 
haar gemeentelijke beheer vallen een rapportage maken. Per KRW-gebied moet er daarom 
een register worden bijgehouden.  

Tabel 2. KRW-gebieden 

 Woerden 

KRW gebieden in beheer 0 

KRW registers bijgehouden 0 

 

Bronnen 
De gemeente Woerden en de Stichting RIONED hebben deze gegevens aangeleverd in het 
kader van Toezichtinformatie over de Waterwet voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toezichtinformatie Huisvestingswet in 2014 

Introductie 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om vergunninghouders (asielzoekers die een 
verblijfvergunning hebben ontvangen) te huisvesten in passende woningen. Elk half jaar 
wordt door het Rijk een kwantitatieve taakstelling opgelegd aan gemeenten voor het aantal 
te huisvesten vergunninghouders.  

Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport 
gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet. Daarbij ligt de nadruk op de taakstelling 
vergunninghouders.  

Taakstelling vergunninghouders 

De taakstelling is gebaseerd op de Huisvestingwet. De hoogte hiervan verschilt per 
gemeente en is onder andere afhankelijk van het inwoneraantal. Als het een gemeente niet 
lukt om voldoende vergunninghouders te huisvesten bestaat de kans dat de mensen waarom 
het gaat (asielzoekers die een verblijfvergunning hebben ontvangen) geen goede start 
maken in de Nederlandse maatschappij. Ook blijven zij dan onnodig gebruik maken van 
(dure) omvang die bedoeld is voor asielzoekers die nog in procedure zijn. Als de gemeente 
voortdurend in gebreke blijft kan de toezichthouder (provincie en rijk) ingrijpen door op 
kosten van de gemeente in de huisvesting te voorzien. Dit kan grote financiele en politieke 
gevolgen hebben.  



Grafiek 1: Taakstelling vergunninghouders (abs.) 

 
 

Bronnen 

Het Centraal Orgaan Opvang aszielzoekers (COA) heeft deze gegevens aangeleverd in het 
kader van Toezichtinformatie voor de Huisvestingswet voor publicatie op 
Waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Woerden heeft toestemming gegeven voor publicatie 
op Waarstaatjegemeente.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema Dienstverlening 
 

Toezichtinformatie Archiefwet in 2014  

Introductie 

De Archiefwet 1995 regelt het beheer van en de toegang tot overheidsarchieven. 
Overheidsorganen zijn verplicht hun archiefbescheiden in goede, geordende en 
toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en waar nodig zorg te dragen voor 
vernietiging. De Archiefwet 1995 c.s. bevatten hier regels voor. De wet regelt ook dat 
bepaalde archiefstukken na verloop van tijd openbaar worden. 
 
De gemeentearchivaris is verantwoordelijk voor het beheer van het naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte archief en houdt daarnaast toezicht op het niet-
overgebrachte archief bij de gemeente. Dat wordt beheerd door de afdeling Documentaire 
informatievoorziening (DIV). De toezichttaak wordt vaak opgedragen aan een daartoe 
aangestelde gemeentelijke archiefinspecteur. De provinciale archiefinspecteur is vanuit de 
provincie betrokken bij het externe toezicht. 
 

Indicator Antwoord Toelichtingen 

Toepassing kwaliteitssysteem 
voor het beheer van te 
bewaren archiefbescheiden 

Deels De gemeente dient kwaliteitseisen aan het 
eigen informatiebeheer te stellen die passen 
bij haar verantwoordelijkheden en taken. 
Deze kwaliteitseisen moeten regelmatig 
worden getoetst en geëvalueerd. De 
aanwezigheid van een kwaliteitssysteem 
geeft een indicatie van de bereidheid om het 
informatiebeheer voortdurend te verbeteren, 
het ontbreken ervan geeft een indicatie van 
het tegenovergestelde. 

Aanwezigheid overzicht van 
(te bewaren) 
archiefbescheiden (%) 

90 Een gemeente zonder geordend overzicht 
van aanwezige archiefstukken zal niet in 
staat zijn om opgevraagde stukken snel te 
leveren, heeft geen idee of het beheer van 
die stukken aan de eisen voldoet en zal niet 
in staat zijn tijdig archiefstukken over te 
brengen of te vernietigen. 

Gebruik 
metagegevensschema (%) 

0 Dossiers of archiefstukken zijn alleen terug 
te vinden en te beheren als kenmerken van 
die stukken worden vastgelegd. Denk aan 
onderwerp, datum ontvangst of 
behandelaar. Dit noemen we 
metagegevens. In een 
metagegevensschema moeten alle soorten 
kenmerken die een gemeentelijke 
administratie toekent in samenhang worden 
opgenomen. Dit is noodzakelijk voor de 
uitwisselbaarheid van gegevens, 



bijvoorbeeld wanneer digitale 
archiefbescheiden op termijn in een digitale 
archiefbewaarplaats moeten worden 
ondergebracht. 

Aanwezigheid bewaarstrategie 
papier en digitaal 

Ja Een bewaarstrategie dient ertoe de 
duurzaamheid van papieren en digitale 
archiefstukken op langere termijn te borgen. 
Zonder periodieke vervanging van 
bijvoorbeeld duurzame 
verpakkingsmaterialen wordt de 
overlevingstijd van papieren archieven 
verkort. Digitale archieven worden 
onleesbaar of gaan gemakkelijk verloren, 
als er geen systematische zorg is voor 
bijvoorbeeld het gebruik van (verouderde) 
bestandsformaten en veilige opslag. 

Selectie van 
archiefbescheiden (%) 

90 Gemeenten zijn verplicht de 
bewaartermijnen te volgen die in de 
Selectielijst gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen zijn 
voorgeschreven. Deze selectielijst verenigt 
verschillende belangen in zich: het bewaren 
van dossiers/archiefstukken voor zolang 
verantwoording (aan het college van B&W, 
gemeenteraad en burger) wenselijk is, het 
blijvend bewaren van 
dossiers/archiefstukken die om 
(cultuur)historische redenen van belang zijn 
en het tijdig vernietigen van 
dossiers/archiefstukken waar het 
voorgaande niet voor geldt. Wanneer de 
selectielijst niet of niet goed wordt gevolgd, 
worden archiefstukken te vroeg, te laat of 
ten onrechte vernietigd. 

Toepassing van vervanging, 
besluiten en verklaringen 

Ja Vervanging van papieren door digitale 
archiefbescheiden (gevolgd door 
vernietiging van het papieren exemplaar) is 
op dit moment een van de meest urgente 
maar ook meest risicovolle bewerkingen van 
archief. Het niet of niet volgens de regels 
toepassen van vervanging leidt in de praktijk 
tot informatieverlies en in het ergste geval 
tot volledig verlies van het vervangen 
archief. 

Tijdige overbrenging van 
archiefbescheiden (%) 

80 Met de overbrenging van archieven naar 
een archiefdienst worden de archieven 
openbaar en dus raadpleegbaar. Uitstel van 
overbrenging benadeelt de burger die 
archieven wil raadplegen. 

Aanwijzing 
archiefbewaarplaats die aan 
de eisen voldoet 

Ja In een archiefbewaarplaats worden 
archieven voor de eeuwigheid bewaard. De 
overlevingstijd van archieven wordt bekort 
door onregelmatige klimaatbeheersing, 
ondeugdelijke bouwkundige aanleg of 



onjuist gebruik. Daarom is het belangrijk dat 
er niet alleen een bewaarplaats is maar ook 
dat deze aan alle wettelijke eisen voldoet 
(zie hiervoor Archiefbesluit- en regeling). 

Aanwezigheid archiefruimte 
die aan de eisen voldoet 

Ja Het ontbreken van een archiefruimte die 
aan de eisen voldoet verhoogt de kans op 
verlies van archief door brand, 
wateroverlast, diefstal, schimmeluitbraak en 
ongediertevraat. 

Correcte toepassing van 
openbaarheidsbeperkingen 

Ja Na overbrenging zijn archieven openbaar, 
tenzij beperkingen aan de openbaarheid 
worden opgelegd die goed gemotiveerd 
moeten zijn. Wanneer beperkingen te ruim 
of ongemotiveerd worden opgelegd, 
blokkeert men de toegang tot (delen van) 
archieven. Daarmee komt ook de 
mogelijkheid tot controle van de overheid in 
gevaar. 

 

Bronnen 

De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van toezichtinformatie 
Archiefwet voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Paspoortwet in 2014 

Introductie 
De Paspoortwet is een wet waarin regels staan opgenomen die verband houden met het 
Nederlandse paspoort. Ook de verstrekking van reisdocumenten voor niet-Nederlanders 
is in de wet opgenomen. De gemeenten verstrekken paspoorten aan burgers. Het 
ministerie van binnenlandse zaken is de toezichthouder.  
 

Uitleg toezichtrapportage  
Dit overzicht is gebaseerd op de vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport gaat 
in op een belangrijk onderdeel van de wet.  

Tabel 1: Paspoort  

 Woerden 

Zelfevaluatie beveiligingsmaatregelen uitgevoerd Ja 

 
Zelfevaluatie  
Gemeenten zijn verplicht om een jaarlijkse zelfevaluatie uit te voeren voor 1 oktober van 
ieder jaar. Gemeenten die de zelfevaluatie op tijd uitvoeren geven vorm aan de 
kwaliteitscyclus die binnen het domein is vastgesteld. Indien de toets niet of niet op tijd wordt 
uitgevoerd is dit een indicatie van het tegenovergestelde.  
 

Bronnen 

De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van toezichtinformatie 
Paspoortwet voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Wet basisregistratie personen in 2014 

Introductie 

De Wet basisregistratie personen is een wet waarin regels staan opgenomen die 
verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Gemeenten beschikken 
over persoonsgegevens van burgers.  

Uitleg toezichtrapportage  

Dit overzicht is gebaseerd op de vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport gaat 
in op een belangrijk onderdeel van de wet.  

Tabel 1: Basisregistratie personen  

 Woerden 

Zelfevaluatie Brp uitgevoerd Ja 

 

Zelfevaluatie  

Gemeenten zijn verplicht om een jaarlijkse zelfevaluatie uit te voeren voor 1 oktober van 
ieder jaar. Gemeenten die de zelfevaluatie op tijd uitvoeren geven vorm aan de 
kwaliteitscyclus die binnen het domein is vastgesteld. Indien de toets niet of niet op tijd wordt 
uitgevoerd is dit een indicatie van het tegenovergestelde.  

 

Bronnen 

De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van toezichtinformatie 
Wet basisregistratie personen voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thema Zorg & Welzijn  

 

Toezichtinformatie Wet kinderopvang in 2014  

Introductie 

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), 
Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en 
Voorziening Gastouders (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de 
kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente 
handhaven.  
Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het LRKP, 
GIR I en GIRH met uitzondering van de toelichtingen die door gemeenten zijn ingevuld. Dit 
rapport bevat de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang.  

Registervoering LRKP 

Volgens de gemeente is het LRKP in verslagjaar 2014 juist, volledig en actueel geweest.  

Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) 

Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%) 

 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het 
aandeel tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een 
gemeente zijn geregeld. De gemeente heeft 31 aanvragen ontvangen waarvan er 31 tijdig 
afgehandeld zijn.  
 
Toelichting gemeente: -Niet van toepassing. Alle aanvragen zijn op tijd afgehandeld. 

 



Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) 

Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (%) 

 
Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente. De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie 
moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie dient binnen 3 maanden 
een onderzoek plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de gemeente erin is 
geslaagd om alle locaties te laten inspecteren. De GGD heeft 55 van de 55 locaties 
geïnspecteerd. 

Uitvoering inspecties (VGO nieuw) 

Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%) 

 
Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien 
van nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de mate waarin de 
gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 29 van de 29 
nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd.  

 

 



Uitvoering inspecties (VGO bestaand) 

Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%) 

Norm = 5% 
 
Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien 
van bestaande VGO-locaties wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het 
bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De gemeente heeft minimaal 6 VGO-locaties te 
inspecteren en heeft er 8 geïnspecteerd.  
 
Toelichting gemeente: -Niet van toepassing. Alle locaties zijn geïnspecteerd. 

Handhaving 

Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen (%) 

 
Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren. Een voorbeeld van een 
tekortkoming is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in 
hoeverre de gemeente bij iedere overtreding handhaaft. De gemeente heeft 29 
handhavingstrajecten ingezet van de 29 rapporten met handhavingsadvies.  
 
Toelichting gemeente: -Niet van toepassing, advies voor HH is in alle gevallen overgenomen. 



Rapport met tekortkomingen zonder handhavingsactie  

Tabel 1: Rapport met tekortkomingen zonder handhavingsactie (aantal) 

 2014 

Tekortkomingen zonder handhavingstraject 0 

 

 
Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen 
redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde 
overtreding betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt 
gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht 
voldoet.  
 
Toelichting gemeente: -Niet van toepassing. Op alle tekortkomingen zijn acties ondernomen. 

Bronnen 

De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de 
gemeente Woerden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Leerlingenvervoer, 

Onderwijshuisvesting en Leerplichtwet in 2014 

Introductie 

Deze rapportage gaat in op drie wetdomeinen binnen het onderwijsveld en vormen samen 
de rapportage onderwijs. Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten 
hebben aangeleverd via waarstaatjegemeente.nl. Voor de leerplichtwet zijn ook data 
ontleend aan de Leerplichttelling van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).  

Leerlingenvervoer 

Voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen is er leerlingenvervoer. Dit kan het 
geval zijn bij ziekte of gedragsproblemen. De gemeente beslist hierover. Wetten die hierbij 
een rol spelen zijn de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo), Wet op de Expertise Centra 
(Wec) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo). De indicator geeft gemeenten de 
mogelijkheid om hier toezicht op te houden.  

Onderwijshuisvesting 

Goede onderwijshuisvesting is een vereiste om goede onderwijs te kunnen geven. Sinds 
eind jaren negentig zijn gemeenten verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het 
primair en voortgezet onderwijs. In het kader van de onderwijshuisvesting zijn drie wetten 
relevant namelijk de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo), Wet op de Expertise Centra (Wec) 
en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo). De indicator geeft gemeenten de 
mogelijkheid om hier toezicht op te houden.  

Toezichtinformatie Leerplichtwet 

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich 
voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen 
startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een 
diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Toezicht op de leerplicht wordt uitgevoerd 
door de leerplichtambtenaar. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de hoe 
scholen de leerplichtwet naleven.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1: Overzicht leerplichtwet indicatoren 

  Gemeente 

Woerden 

Grootte klassen 50.000 

- 100.000 inwoners 

Provincie 

Utrecht 

Nederland 

Leerplichtwet relatief 

verzuim  

302 15.620 11.460 79.776 

Leerplichtwet 

absoluut verzuim  

13 1.681 374 7.199 

Leerplichtwet 

thuiszitters 

0 246 120 1.101 

 

Tabel 2: Overzicht voortijdig schoolverlaten 

  Woerden 

Voortijdig schoolverlaters jonger dan 18 jaar (18-)  7 

Voortijdig schoolverlaters ouder dan 18 jaar (18+)  41 

 

Bronnen 

De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van 
Toezichtinformatie Onderwijs voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.  
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Thema decentralisaties sociaal domein 

 

Toezichtinformatie Sociaal Domein in 2014  

(Participatiewet, Jeugdwet, WMO) 

Introductie 
Deze rapportage gaat in op drie wetdomeinen die gaan over de decentralisaties binnen het 
sociaal domein. De meeste indicatoren zijn procesvereisten die op 1 januari 2015 gereed 
moeten zijn. 
 

Participatiewet 
Met deze wet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. 
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijkheid voor de re-integratie van mensen 
die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. 
 

Jeugdwet 
De Jeugdwet is de gedecentraliseerde wet die gaat over alle jeugdhulp die gemeenten sinds 
1 januari 2015 verlenen. De gemeenten hebben vanaf die datum de verantwoordelijkheid 
over de inhoud, financiering en uitvoering van de zorg. 
 

WMO 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zet er op in dat mensen met een beperking 
ondersteuning kunnen krijgen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ouderen, gehandicapten 
of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een 
rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en hebben een grote vrijheid om eigen 
beleidskeuzes te maken. 

Tabel 1: overzicht indicatoren sociaal domein  

Indicator Wet Resultaat Toelichting 

Vastgestelde 
verordening voldoet 
aan alle wettelijke 
verplichtingen (%) 

Participatiewet 100 Indicator geeft aan of gemeente 
voldoet aan de gestelde wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van de 
inhoud van de verordening. De 
gemeente scoort 50% als het WWB 
deel in de verordening is belegd en 
50% als het Participatiedeel in de 
verordening is belegd. Maximale 
score is 100%. 

Cliëntenparticipatie 
opgenomen in 
vastgestelde 
verordening 

Participatiewet Ja Cliëntenparticipatie is van belang om 
beleid in een vroeg stadium aan te 
sluiten bij de wensen en behoeften 
van de cliënten. De gemeenteraad 
kan via deze indicator het college 
van B&W hierop bevragen. 
 
 
 



Vastgesteld 
beleidsplan Jeugd 
voldoet aan alle 
wettelijke 
verplichtingen 

Jeugd  Ja De indicator geeft aan of de 
gemeente op 1 januari 2015 een 
vastgesteld beleidsplan heeft dat 
voldoet aan alle wettelijke 
verplichtingen 

Vastgestelde 
verordening Jeugd 
voldoet aan alle 
wettelijke 
verplichtingen 

Jeugd Ja De indicator geeft aan of gemeente 
op 1 januari 2015 een vastgestelde 
verordening heeft die voldoet aan 
alle wettelijke verplichtingen. 

Vastgesteld 
beleidsplan WMO 
voldoet aan alle 
wettelijke 
verplichtingen 

WMO Ja De indicator geeft aan of de 
gemeente op 1 januari 2015 een 
vastgesteld beleidsplan heeft dat 
voldoet aan alle wettelijke 
verplichtingen. 

Vastgestelde 
verordening WMO 
voldoet aan alle 
wettelijke 
verplichtingen 

WMO Ja De indicator geeft aan of de 
gemeente op 1 januari 2015 een 
vastgestelde verordening heeft die 
voldoet aan alle wettelijke 
verplichtingen. 

Uitleg toezichtrapportage 

Dit overzicht is gebaseerd op de vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport gaat 
in op de belangrijkste onderdelen van de jaarverantwoording over 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thema Veiligheid & Leefbaarheid 

 

Toezichtinformatie Drank- en Horecawet in 2014 

Introductie 
De Drank- en horecawet regelt de verantwoorde verstrekking van alcohol. Op die manier 
worden gezondheidsrisicos en maatschappelijke problemen rond alcohol voorkomen. De 
Drank- en Horecawet (DHW) stelt eisen aan bedrijven bij de verkoop van alcohol. Hierbij valt 
te denken aan eisen rond de bedrijfsinrichting en leeftijdgrenzen. De nieuwe Drank- en 
horecawet die sinds 1 januari 2013 van kracht is heeft het toezicht gedecentraliseerd. 
Gemeenten zijn hier nu voor verantwoordelijk. De rijkstoezichthouder (NVWA) houdt enkel 
nog selectief toezicht op een klein aantal zaken zoals het rookverbod.  
Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die gemeenten hebben aangeleverd via 
waarstaatjegemeente.nl. Dit rapport bevat de belangrijkste onderdelen van de wet. Voor de 
overzichtelijkheid is een indeling gemaakt in drie categorieen: vergunningenverlening, 
toezicht en handhaving.  

Vergunningverlening 
Om horeca activiteiten te mogen uitoefenen moet een vergunning worden verkregen. Het 
gaat hier om een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning. De gemeente 
geeft de vergunningen uit. Inzicht in de omvang van de sector is van belang om toezicht te 
kunnen houden.  

1. Drank- en horecawet 
De peildatum voor onderstaande vragen betreft 31 december 

Omvang vergunde horeca activiteiten 

1.1 Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en instellingen heeft de 

gemeente? 

157 

Het gaat hier om het aantal vergunde alcohol verkooppunten. Het betreft de slijters die 

sterke drank verkopen. Voor de verkoop van zwakalcoholhoudende drank gaat het om 

horecabedrijven en paracommerciële instellingen die dit verstrekken.  

1.2 Hoeveel vergunde commerciële horeca bedrijven heeft de gemeente? 

101 

Het gaat hier om het aantal vergunde commerciële horeca bedrijven. Dit zijn  reguliere 

horecabedrijven zoals restaurants en cafés.   



1.3 Hoeveel vergunde paracommerciële horeca bedrijven heeft de gemeente? 

56 

Het gaat hier om het aantal vergunde paracommerciële horeca bedrijven.  Dit zijn  

rechtspersonen, anders dan een NV of een BV, die een horecabedrijf uitoefenen en zich 

richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, 

levensbeschouwelijke of godsdienstige aard  zoals een sportkantine of een kantine in 

eigen beheer van een sociaal culturele instelling.  

Toezicht op vergunde horeca-activiteiten 

1.4 Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen jaar beschikbaar voor het 

uitoefenen van de gemeentelijke toezichttaken in het kader van DHW op 

vergunde horeca activiteiten?  

1 

Het betreft hier het aantal fte zoals die door de  burgemeester zijn aangewezen. Het gaat 

hier om BOA's. In kleine gemeenten en in samenwerkingsverbanden zou het ook kunnen 

gaan om politieagenten die specifiek voor deze taak door de burgemeester zijn 

aangewezen. 

Controles op vergunde horeca activiteiten 

1.5 Hoeveel controles vonden er het afgelopen jaar plaats in het kader van de 

DHW? 

94 (het gaat hier om het totale aantal controles). 

1.6 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar 

uitgevoerd in het kader van de DHW? 

86 

1.7 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten hebben er 

afgelopen jaar plaatsgevonden? 

8 

Een controle is in dit verband een controle die plaatsvindt op locatie bij de 

horecaondernemer. Het betreft hier de verkoop van o.a. sterke drank in een slijterij. 

1.8 Hoeveel controles op vergunde commerciële horeca bedrijven hebben er 

afgelopen jaar plaatsgevonden? 

52 

Het betreft hier o.m. controles bij restaurants en cafés.  



1.9 Hoeveel controles op vergunde paracommerciële bedrijven hebben er 

afgelopen jaar plaatsgevonden? 

2 

Het betreft hier controles op paracommerciële instellingen die in eigen beheer een 

kantine of buffet exploiteren, zoals de sportkantines en dorpshuizen. Hier wordt veelal 

met behulp van vrijwilligers gewerkt. 

Controles op verleende ontheffingen bij evenementen 

1.10 Hoeveel ontheffingen heeft de gemeente afgelopen jaar verleend voor    

 evenementen? 
 48 
 

Zowel artikel 4 als 35 van de DHW geven de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod 

om zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te 

verstrekken. Het  gaat  hier wel om gelegenheden van tijdelijke aard, voor een 

aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. Deze evenementen dienen eenmalig 

te zijn dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar plaats te vinden.    

1.11 Hoeveel controles in het kader van DHW hebben er afgelopen jaar 

 plaatsgevonden op evenementen waarvoor een ontheffing is verleend? 
 0 

 Controles op leeftijdsgrenzen bij vergunde horeca activiteiten 

1.12 Hoeveel controles heeft de gemeente afgelopen jaar uitgevoerd op de                    

naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij vergunde horeca activiteiten? 
8 
 

Controles op leeftijdsgrenzen bij drankverstrekkers richten zich op het controleren van 

de verstrekking van alcoholhoudende drank aan een jongere onder de 18 jaar. 

Overtredingen binnen de uitgevoerde controles bij vergunde horeca 

 activiteiten 

1.13 Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding van de controles op 

vergunde horeca activiteiten geconstateerd? 
69 



Bestuurlijke boetes 

1.14 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar bestuursrechtelijke 

handhavingsacties  ingezet op basis van de DHW bepalingen?   
8 
 

Een gemeente kan diverse handhavingsacties inzetten bij een overtreding van de DHW. 

De gemeente legt in een handhavingsbeleid vast welke middelen bij welke overtreding 

worden gebruikt. Er kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. 

De middelen zijn: bestuurlijke boete, proces-verbaal, intrekken DHW-vergunning, 

schorsen DHW-vergunning,   tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel, 

toepassen bestuursdwang, sluiten van een horecagelegenheid, verwijderen van 

bezoekers, three Strikes out.   

1.15 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW 

de bestuursrechtelijke handhavingsactie van de bestuurlijke boete ingezet? 
1 

Bestuursdwang 

1.16 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW 

de handhavingsactie van bestuursdwang ingezet?  
3 

Schorsing 

1.17 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW 

de handhavingsactie van het schorsen van een vergunning ingezet? 
0 

 

Bronnen 
De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van 
Toezichtinformatie Drank- en horecawet voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.  

 
 
 
 
 
 
 



Toezichtinformatie Wet Veiligheidsregio’s in 2014 

Introductie 
De wet Veiligheidsregio's is een wet die de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en 
crisisbeheersing onder regionale regie brengt. De veiligheidsregio's zijn ingesteld om 
crisisbeheersing en rampenbestrijding beter vorm te geven.  
Dit overzicht is gebaseerd op de vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport gaat 
in op een belangrijk onderdeel van de wet.  

Zelfevaluatie 
Gemeenten moeten informatie aanleveren voor de risicokaart. Deze risicokaart geeft een 
actueel beeld van de aanwezige risico's. Op die manier kunnen de risico's worden beheerst. 
Als gegevens ontbreken geldt het tegenovergestelde.  
 

Indicator Antwoord Toelichtingen 

Risicoprofiel veiligheidsregio 
vastgesteld 

Ja Het risicoprofiel biedt onder meer een 
overzicht van de risicovolle situaties die tot 
een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Op 
basis van deze informatie kan in 
samenspraak met de gemeenteraad 
risicogestuurd worden gehandeld. 

Ontwerp beleidsplan vooraf 
besproken met de 
gemeenteraad 

Ja Het is van belang dat de gemeenteraad 
vroegtijdig mee kan praten over het 
beleidsplan van de veiligheidsregio. In deze 
fase betreft het nog een ontwerp beleidsplan.  

Brandbeveiligingsverordening 
vastgesteld 

Ja Het college van B&W is belast met de 
organisatie van de brandweerzorg. De 
brandbeveiligingsverordening vormt de basis 
van deze taak. 

Doelen brandveiligheid en 
brandweerzorg vastgesteld 

Ja Gemeenten stellen doelen vast op het gebied 
van de brandveiligheid en de brandweerzorg. 
De indicator geeft aan of doelen op deze 
gebieden zijn vastgesteld.  

Bronnen 
De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van 
Toezichtinformatie Veiligheidsregio's voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Thema Gezondheid 

 

Toezichtinformatie Wet publieke gezondheid in 2014  

Introductie 
De wet Publieke Gezondheid regelt onder andere de organisatie van de openbare 
gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziektecrises. De Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst is sterk betrokken bij de uitvoering van de wet. De IGZ is de 
toezichthouder.  
Dit overzicht is gebaseerd op de vragenlijst die gemeenten hebben ingevuld. Dit rapport gaat 
in op een belangrijk onderdeel van de wet.  
 

Zelfevaluatie 
Gemeenten zijn verplicht om een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen. Deze 
nota moet ingaan op de landelijk vastgestelde prioriteiten zoals het ministerie van VWS die 
heeft geformuleerd.  
 

 Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vastgesteld 

Woerden Ja 

 
Het gemeentelijk gezondheidsbeleid gaat in op de landelijke prioriteit voor de gemeente 
Woerden gaat het om de volgende:  
 

 Woerden 

Gezondheidsbeleid overgewicht Ja 

Gezondheidsbeleid diabetes Nee 

Gezondheidsbeleid depressie Ja 

Gezondheidsbeleid roken Nee 

Gezondheidsbeleid schadelijk alcoholgebruik Ja 

 

Bronnen 
De gemeente Woerden heeft deze gegevens aangeleverd in het kader van 
Toezichtinformatie Gezondheid voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl. 
 
 


