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Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2019 /
Beleidsaanpassingen Bijlagenboek Nota VTH
Geachte leden van de raad,
Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het door ons vastgestelde Evaluatieverslag
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2019 (hierna: evaluatieverslag).
Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) moeten wij jaarlijks
evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten van ons uitvoeringsprogramma VTH zijn
gerealiseerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de
doelen en ambities van de Nota WH Beemster 2016-2019 (hierna: Nota VTH).
Tevens doen wij u ter kennisname toekomen de door ons vastgestelde vergunningen- en
geactualiseerde sanctiestrategie welke zijn toegevoegd aan het Bijlagenboek bijde Nota
WH. Zoals u weet is de looptijd van de Nota WH recentelijk met drie jaar verlengd. Met de
vaststelling van beide documenten door het college op 2 juni 2020 wordt voldaan aan de
wettelijke verplichtingen.

Aansprekende resultaten
ln 2019 zijn aansprekende resultaten geboekt. Zo is de'vergunningenwinkel'online gegaan
Dit betreft een webpagina waarop alle informatie te vinden is over omgevingsvergunningen,
zoals de bouw-, kap-, en sloopvergunning. Daarnaast hebben we onze werkprocessen
aangescherpt en is in 2019 een aanbesteding succesvolafgerond voor nieuwe software
(zaaksysteem) voor VTH.
Verder zijn de aanbevelingen van een uitgevoerde (kwaliteits)audit geÏmplementeerd en zijn
in 2019 een aantal nota's geactualiseerd (bijvoorbeeld het Preventie- en handhavingsplan
alcohol Beemster 2019-2022). Tevens zijn in verband met de aankomende fusie tussen
Beemster en Purmerend de eerste stappen gezet met betrekking tot de harmonisatie van
nota's, beleidsstukken en andere regelgeving
Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn diverse activiteiten op projectmatige en
thematische wijze opgepakt en afgerond. Voorbeelden van de uitgevoerde activiteiten en/of
thema's zijn:
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Communicatie over sanering asbestdaken.
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Opgetreden tegen illegale huisvesting arbeidsmigranten en gebruik in strijd met het
bestemmingsplan.
lnzet verkeersveiligheid en terugdringen parkeeroverlast.
Controle evenementen, zoals de Beemsterfeestweek en de harddraverij.
Actief opgetreden tegen loslopende honden en incidenten met honden, zoals
agressieve en bijtende honden. ln 2019 zijn acht bijtincidenten met honden gemeld

Aanpakjeugdoverlast.
Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen.
Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn.
Preventie en handhaving alcohol.

ln 2019 zijn klachten en meldingen behandeld over diverse onderwerpen. ln het
evaluatieverslag wordt hier dieper op ingegaan. Daarnaast wordt de beleidsevaluatie van de
Nota WH samengevat weergegeven.
Op grond van het Bor dienen wij het evaluatieverslag aan u bekend te maken. Met het
vaststellen van het evaluatieverslag en de kennisgeving hiervan aan de raad, geven wij hier
invulling aan.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

Heerschop
emeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

blz.
2

