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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 op het terrein van 
openbaar domein in medebewind uitvoert. 

Inleiding: 

De gemeente Oudewater voert een aantal taken in medebewind uit, in opdracht van het rijk of de provincie. 
Voor de laatst genoemde twee 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 van de jaren zijn er voor de medebewindtaken veel verschillende 
instrumenten en specifieke toezichtbepalingen ontstaan. Op sommige gebieden waren gelijktijdig meerdere 
toezichthouders actief (vakdepartementen, Rijk en/of 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 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 gemeenteraad 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: 
1. in de plaats stelling: bij taakverwaarlozing kan de toezichthouder de taak overnemen; 
2. 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 toezicht informatie 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 onlinerapportages vormen de basis voor de schriftelijke 
verantwoording aan uw raad. Daarom wordt de eerste verantwoording over 2014 apart via deze 
raadsinformatiebrief aangeboden. Het streven is om de verantwoording over 2015 alle taakvelden te laten 
omvatten. 

Kernboodschap: 

1.1 Door gebruikte maken van de toezichtindicatoren opwaarstaatjegemeente.nl voldoet de gemeente 
Woerden aan de eisen van het interbestuurlijk toezicht. 

Om toezicht te kunnen houden heeft de gemeenteraad toezicht informatie nodig. De vraag is welke criteria 
worden gehanteerd om te beoordelen of het college de medebewind taken goed uitvoert. Hiervoor bieden 
VNG en KING het instrument 'Toezichtinformatie' aan op de website 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 onlinerapportage. Het 
instrument 'Toezichtinformatie' biedt een goede basis om de horizontale verantwoording aan de 
gemeenteraad 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 1) 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 

2 



Rijk, opgesteld. Via de website 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 website 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 gemeenteraad op het college, benoemt de Wet RGT per medebewindstaak de 
toezicht indicatoren 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. 

Vervolg: 

Het voornemen is om de informatie over het lopende jaar, 2015, in 2016 meer integraal en compleet aan te 
bieden. Zo ontstaat voor de deelgebieden waarover in het kader van horizontaal toezicht verantwoording 
moet worden afgelegd een compleet en eenduidig beeld. In dit kader zou ook gedacht kunnen worden of 
een koppeling met de P&C-cyclus mogelijk en wenselijk is. Dit komt de eenduidigheid en efficiency wellicht 
nog meer ten goede. Een dergelijke koppeling met de Jaarrekening is ook bestuurlijk en politiek een juiste 
koppeling omdat via de Jaarrekening het college ook verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van 
het afgelopen kalenderjaar. 

Bijlagen: 

1. Overzicht wetten met betrekking tot de Wet RGT (15.015778) 
2. Oudewater 2014 - waar staatje gemeente en IBT - toezicht woon en leefklimaat (15.015221) 

De burgemeester De secretaris 

mr. drs. P. Verhoeve 
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Informatie over thema Woon- en leefklimaat Oudewater 
 
 

Inleiding 
In het kader van zowel het InterBestuurlijk Toezicht (IBT, Provincie Utrecht) als ‘Waar staat je gemeente’ 
moeten vragenlijsten ingevuld worden. In deze notitie of onderstaand overzicht zijn deze vragen, in kader 
van leesbaarheid en overzicht, samengevoegd.  
 
De vragenlijsten (met antwoorden) dienen als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is 
voor het vullen van de toezichtindicatoren op het thema Woon- en Leefklimaat voor het instrument 
Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl of het IBT. Voor de vragen en antwoorden wordt, tenzij 
anders vermeld, uitgegaan van 1 januari 2015. 
 

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. Deze omgevingsvergunning is digitaal aan te vragen via het Omgevingsloket 
Online. De belangrijkste uitvoeringsregelingen zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor).  De gemeenten voeren in medebewind  taken uit op het gebied van 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).  
 
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. 
  



 

 

 

 

Toezichtinformatie 
De indicatoren in de linkerkolom worden gerapporteerd op Waarstaatjegemeente.nl als toezichtinformatie. 
Indien een indicator niet van toepassing is voor uw gemeente dan kunt u deze naar de rechterkolom 
slepen (max. 3). Hierbij verdwijnt deze uit de vragenlijst. 
 
Variabele Response 

Uitvoering takenpakket Wabo VTH taken conform 
kwaliteitscriteria 2.1. Of: In welke mate voldoet de 
gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1 
Mate van uitvoering achterblijvende taken Wabo VTH 
taken in relatie tot kwaliteitscriteria 

51-75 % 

Omvang actuele vergunningen Aantal:13 
(geen percentage ontvangen van ODRU) 

Omvang actuele vergunningen binnen risicogebieden (No response) 
Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij 
projectbesluiten/omgevingsvergunningen 

0 % 

Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij 
omgevingsvergunningen (milieu) 

0 % 

Omvang bezwaar- en beroepsprocedures bij 
projectbesluiten/omgevingsvergunningen met een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure 

0 % 

Gebruik van een probleem- of risico analyse bij 
handhavingsbeleid 

Ja (in 2011 ingevuld, jaarwisseling 
2014/2015 geheel geactualiseerd) 

Vastgesteld handhavingsbeleid inclusief benoemde 
risicogebieden worden regionaal afgestemd 

Ja (in 2012 vastgesteld, nieuw beleid per 
16 juni 2015) 

Mate waarin risico thema's binnen probleem - of 
risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt 

Volledig (alle Wabo-thema’s) 

Mate waarin beleidsdoelen zijn geformuleerd met 
betrekking tot risicothema's 

Volledig (alle Wabo-thema’s) 

Mate waarin risico thema's zijn ondergebracht in de 
toezicht en sanctiestrategie 

Volledig (alle Wabo-thema’s) 

Regionale afstemming handhavingsbeleid Beleid, uitvoeringsprogramma (HUP), 
jaarverslag en evaluatie worden regionaal 
voorbereid en afgestemd 

Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma Volledig, via jaarverslag 
Alle Wabo-thema’s 

Omvang verleende Lex Silencio Positivo bij 
omgevingsvergunningen op risico thema's 

0 % 

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving (VTH) taken is op 1 januari aan de raad 
aangeboden en beschikbaar voor Gedeputeerde Staten 

Nee, jaarlijks medio maart-april omdat eerst 
de aanbevelingen uit het jaarverslag 
worden verwerkt. Daarna wordt het naar de 
gemeenteraad, alle handhavingspartners 
en de Provincie verzonden. 

 
 

Vergunningverlening  
Wat is de omvang van het aantal omgevingsvergunningen activiteit milieu? 
In absolute aantallen per 1 januari van het lopende jaar: 13 
 
Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel? 
Onder actueel wordt verstaan die vergunningen waarvan de vergunningsduur niet is verlopen.In absolute 
aantallen per 1 januari van het lopende jaar: 13 
 



 

 

 

 

Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio 
Positivo (LSP)?: 0 

 
Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure 
zijn er verstrekt in de gemeente?: 3 
 
In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?: 0 
 

Handhaving 
Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse? Ja 
(in 2011 opgesteld, in 2013 beperkt aangepast en jaarwisseling 2014/2015 compleet nieuwe 
risicoanalyse) 

 
Afstemming in de regio 
Heeft regionale afstemmimg bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden? 
Ja (met gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en IJsselstein, met 
ODRU, VRU, HDSR, politie, OM en Provincie) 

 
Beleidsdoelen 
Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld? 
Ja (onderdeel van de Integrale beleidsnota) 

 
Toezicht en sanctiestrategie 
Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid vastgesteld? 
Ja (onderdeel van de Integrale beleidsnota) 

 
Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? 
Variable Response 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? | 
asbestregelgeving 

ja 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? | 
brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen 

ja 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? | 
constructieve veiligheid en brandveiligheid 

ja 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? | 
verontreinigde grond 

ja 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd? | 
risicovolle inrichtingen 

ja 

 

Jaarlijkse evaluatie 
Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma  zijn uitgevoerd? Ja 
 
Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en 
beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten? 
Nee, jaarlijks medio maart-april omdat eerst de aanbevelingen uit het jaarverslag worden verwerkt. 
Daarna wordt het naar de gemeenteraad, alle handhavingspartners en de Provincie verzonden. 

 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt het ruimtelijke beleid. Het Rijk beschrijft in een structuurvisie op 
hoofdlijnen waaraan het ruimtelijk beleid moet voldoen. De provincie legt in de structuurvisie de 
strategische visie neer waaraan het gemeentelijke beleid moet voldoen. Gemeenten op hun beurt maken 
bestemmingsplannen die juridisch bindend zijn. De wet is in zijn huidige vorm vanaf 2008 in werking.  



 

 

 

 

Toezichtinformatie 
De indicatoren in de linkerkolom worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Indien een indicator niet 
van belang is voor uw toezichthouder dan kunt u deze naar de rechterkolom slepen  (max. 3). 
Variable Response 

Dekking van het gemeentelijke grondgebied door  bestemmingsplannen / 
beheersverordeningen  

100 % 

Omvang bestemmingsplannen /  beheersverordeningen ouder dan 10 jaar 4 % 
Hoeveel bestemmingsplannen / beheersverordeningen zijn ouder dan 10 
jaar? (aantal) 

1 

Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordeningen heeft de gemeente 
? (aantal) 

25 

Omvang digitale bestemmingsplannen / beheersverordeningen 84 % 
Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordeningen zijn er digitaal 
ontsloten? (aantal) 

21 

Mate waarin bevoegdheden rond bestemmingsplannen binnen de 
wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedures zijn uitgeoefend 

-- 

Omvang vaststellingsbesluiten dat binnen de wettelijke termijn en volgens 
de wettelijke procedure is afgehandeld 

3 

Aandeel gehonoreerde aanvragen voor tegemoetkoming in schade 
(planschade) 

50 % 
(1 van de 2) 

Aandeel gehonoreerde bedrag voor tegemoetkoming in schade 
(planschade) 

Zie hieronder 

Aandeel grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke 
procedurele verplichtingen 

Geen grondexploitatie 
overeenkomst gesloten 

Gemiddeld bedrag per grondexploitatieovereenkomst die voldoet aan de 
wettelijke procedurele verplichtingen 

niet van toepassing 

Mate waarin handhavingsbeleid is uitgevoerd Volledig 
Aandeel projectbesluiten/omgevingsvergunningen die voldoen aan 
bestemmingsplan/beheersverordening 

50 % 

Aandeel bestemmingsplannen/beheersverordeningen die voldoen aan de 
provinciale ruimtelijke verordening 

-- 

 

Bestemmingsplannen/-beheersverordeningen 
Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld 
in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. De 
beheersverordening is in de wet opgenomen om met het oog op het beheer het bestaande gebruik snel 
en effectief te kunnen vastleggen in een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. 
 
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? 
Dit betreft een professionele schatting: 76-100% 
 
Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van  deze bevoegdheid juist doorlopen? (binnen de 
termijn en volgens de procedure) [3.9a Wro]  
Dit betreft een professionele schatting: 76-100% 
 

Vaststellingsbesluiten 
Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente  genomen?  
De bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschiedt binnen twee weken 
na de vaststelling. B & W plaatsen de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan tevens in de Staatscourant. Bekendmaking gebeurt ook langs elektronische weg. 3 
 
Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld? 3 
 



 

 

 

 

Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure afgehandeld? 3 
 

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? 1 
 
Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)? 
€ 11.000,= 
 
Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)? € 
3.960,= 
 

Grondexploitatie 
Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten? 0 
 

Handhaving 
Heeft de gemeente  een Wro handhavingsbeleidsplan vastgesteld? Ja (in 2012 Integraal beleid 
vastgesteld, in juni 2015 een geheel geactualiseerd beleidsplan vastgesteld. 
 

Omgevingsvergunningen 
Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn 
er het afgelopen jaar ingediend? 52 (afgerond 50%) 
 
Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn 
er in het afgelopen jaar verleend? 45 
 

Woningwet 
De Woningwet bevat regels voor het bouwen van woningen. 
Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad? Ja 
 
Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er 
ingediend? 120 
 
Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend? 108 
 
Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke 
gebieden? 0 
 
Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen? 0 
Als er veel bestuursdwang nodig is zegt dit iets over nalevingsgraad (die is laag). Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. Handhaving in het kader van de woningwet is van belang omdat de veiligheid van 
mensen in het geding kan zijn als niet wordt ingegrepen. Delen van een gebouw kunnen bijvoorbeeld 
instorten als niet aan de regels is voldaan. 
 

Monumentenwet 
De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet 
1988. Het is het belangrijkste instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. De Monumentenwet 
1988 regelt hoe monumenten kunnen worden aangewezen als beschermd monument. De wet heeft 
betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische waarden en op het 
uitvoeren van archeologisch onderzoek. 



 

 

 

 

 
Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn er ingediend? 4 
 
Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de gemeente 
verleend? 4 
 
Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot 
rijksmonumenten? 8 
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? 0 
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. 
 

Waterwet 
In de Waterwet zijn acht wetten, met betrekking tot het waterbeheer, geheel of gedeeltelijk geïntegreerd. 
De waterwet werd in 2009 van kracht. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening.  
 

Bestuurlijke afspraken 
Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over de volgende zaken? 
Variable Response 

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over de volgende zaken? | 
beleid 

ja 

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over de volgende zaken? | 
planvorming 

ja 

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over de volgende zaken? | 
investeringsprogrammering 

ja 

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over de volgende zaken? | 
operationele zaken 

ja 

 

Vergunningverlening 
Een watervergunning moet voor een aantal zaken worden aangevraagd zoals voor het lozen van 
afvalwater op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen van een steiger 
 
Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in de gemeente  ingediend? 0 
 
Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld? 0 
 

Handhaving en toezicht 
Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht 
geconstateerd? 0 

 
Zorgplichten 
Is er gemeentelijk rioleringsplan: ja 
 
Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor: 
Variable Response 



 

 

 

 

Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor: | inzameling 
en het transport van afvalwater 

ja 

Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor: | grondwater nee 
Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor: | hemelwater nee 
 

Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden 
Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft de gemeente  in beheer? 0 

 
Hoeveel KRW registers worden voor de KRW gebieden bijgehouden door de gemeente ? 0 
Per KRW gebied moet er 1 register worden bijgehouden 



           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 

 


