
Uitvoeringsprogramma handhaving omgevingsrecht, bijzondere wetten en 
kinderopvang 2015  

Burgemeester en wethouders van Renkum, 

 

Gelet op artikel 3, tweede lid, sub a van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht, bijzondere 
wetten en kinderopvang  

Gelet op artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht; 

 

besluiten: 

het Uitvoeringsprogramma handhaving omgevingsrecht, bijzondere wetten en kinderopvang 
2015 vast te stellen. 

 
Artikel 1. Toepassingsbereik 
1. Dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de handhaving van regelgeving, zoals 

genoemd in het door het college vastgestelde Handhavingsbeleid omgevingsrecht, 
bijzondere wetten en kinderopvang en heeft betrekking op het jaar 2015. 

 
Artikel 2. Reguliere werkzaamheden en verslag 
1. In 2015 worden de handhavingsactiviteiten uitgevoerd overeenkomstig het genoemde 

handhavingsbeleid. 
2. Voor 1 juli 2015 stelt het college het jaarverslag vast over het voorafgaande jaar.   
 
Artikel 3. Preventiestrategie  
In 2015 worden de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van de preventiestrategie, 
zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid van het handhavingsbeleid: 

 Overheveling taken naar ODRA;  

 Voorstel tot wijzigen Bomenverordening voorleggen aan raad; 

 Handhavingsstrategie presenteren op website en in de Hoog en laag  
 
Artikel 4. Toezicht en sanctionerend optreden Wabo 
1. Wat betreft het toezicht op de omgevingsvergunning is de verwachting dat er sprake zal 

zijn van de volgende controlefrequenties: 
a. Aantal uit te voeren controles op omgevingsvergunningen:  550-600 
b. Aantal gereed te melden (ver-)bouwwerkzaamheden:   100-200 
c. Aantal controle overige meldingen en vergunningen:   50-100 

2. Wat betreft sanctionerend optreden is de verwachting dat er sprake zal zijn van de 
volgende aantallen: 

a. Aantal malen opstarten sanctionerend optreden:   30-50 
b. Aantal malen opleggen last onder dwangsom/bestuursdwang: 5-10 
c. Aantal malen verbeurte last onder dwangsom:    1-5 
d. Aantal malen gerechtelijke procedure:     5-10 

3. In het kader van de bestuurlijke handhaving op grond van de Wabo en bijzondere wetten 
is er in 2015 bijzondere aandacht voor: 

 Horeca 

 Vuurwerk 
 



 
Artikel 5. Sanctionerend optreden kinderopvang 

In het kader van de kinderopvang is er in 2015 bijzondere aandacht voor: 

 Extra toezicht houden op gastouders;  

 Verscherpt toezicht peuterspeelzalen.  

 

Toelichting: 

2015 is een overgangsjaar nu de verwachting is dat de Wabo taken zullen worden overgeheveld 

naar de ODRA. Om die reden vormt dat aspect (benoemd in artikel 3) het belangrijkste speerpunt 

in het jaar. Verder heeft het college in het coalitie-akkoord 2014-2018 aangegeven dat het besluit 

ter afschaffing van de Bomenverordening en de invoering van een beschermde bomenlijst zal 

worden overwogen. In 2015 zal bijzondere aandacht uitgaan naar de uitwerking hiervan. Ook zal 

onze handhavingsstrategie, zoals vastgelegd in het handhavingsbeleid worden gepresenteerd op 

de gemeentelijke website en het huis-aan-huisblad Hoog en Laag, alsmede de andere activiteiten 

(zie de toelichting bij artikel 27 van het handhavingsbeleid). Voor het overige is er weinig ruimte 

voor nieuwe initiatieven, mede gezien de (waarschijnlijke) overheveling van de taken naar de 

ODRA. 

 

Wat betreft bestuurlijke sanctionering is er in 2015 bijzondere aandacht voor enkele 

horecabedrijven. Naast de levendigheid en genot die deze horecagelegenheden verschaffen, zijn 

hiervan ook een aantal meldingen van overlast ontvangen.  Renkum wenst wat dat betreft de 

balans tussen het scheppen van mogelijkheden voor de horeca en het welzijn van de inwoners, 

zoals passend is bij de aard en schaalgrootte van de dorpen goed te bewaren.  

 

Wat betreft de kinderopvang zal wat betreft het toezicht op gastouders ook in 2015 een norm van 

20% aangehouden te worden. De GGD houdt standaard een norm van 5% s aan alle gastouders. 

Dit betekent dat alle gastouders eens per 5 jaar minimaal worden gecontroleerd. Verder zal er 

ook weer extra toezicht worden gehouden op peuterspeelzalen.   

 

 


