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Geachte raad,

Wij moeten voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering
van de vergunning-, toezichts-, en handhavingstaken binnen het Wabo domein. Het beleid en de
uitvoering daarvan moet ook worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en heeft

geresulteerd in het bijgevoegde Evaluatierapport VTH Beleid 2Ot4-2O78.Op26februari2OI9
hebben wij het Evaluatierapport VTH-Beleid 2Ot4-2O18 (hierna: het rapport) vastgesteld .
Het rapport maakt inzichtelijk welke beleidsdoelen behaald zijn in de afgelopen periode en waar nog
verbetering wenselijk is. Bij sommige doelstellingen moet een extra stap gezet moet worden. ln het
rapport worden de onderstaande verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen worden
verwerkt in het nog op te stellen VTH-Beleidsplan. Daarnaast worden de daaruit vloeiende
verbeteracties doorgevoerd in de komende beleidsperiode van 4 jaar. Het nieuwe VTH-Beleidsplan
wordt naar verwachting in juni 2079 door ons vastgesteld en vervolgens met u gedeeld.
Deze verbetervoorstel len zijn:
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K.V.L. Troost

Eennieuwerisico-inventarisatieuitvoeren.
De nalevingscommunicatie intensiveren voor de komende beleidsperiode.
De ruimtelijke kwaliteit goed borgen binnen de VTH-organisatie.
Het verbeteren van het (proces)kwaliteit en deze opnemen in het komende beleid.
Jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen en deze evalueren (voor zowel de taken m.b.t. de
behandeling van vergunningen als het toezicht- en handhavingstaken).
Stedenbouwkundige kennis weer in de organisatie borgen.
De samenwerking met ketenpartners waar nodig nog verder intensiveren.
ln kaart brengen wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet voor de VTH-organisatie.
Een impactanalyse uitvoeren ten behoeve van de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen voor de organisatie. Overwegen of een proefproject kan worden gedraaid
waarin al volgens het stelsel van kwaliteitsborging wordt gewerkt.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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