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1 INLEIDING 

Met deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitvoering van het integraal handhavings-
uitvoeringsprogramma 2014. 
 
Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 omvat de voorgenomen toezichtactiviteiten op 
het gebied van de bouw- en milieuregelgeving alsmede de controles op het gebied van 
brandveiligheid (gebruiksvergunningen en -meldingen) en toezicht in de openbare ruimte. 

1.1 Opbouw verslag 
Met de controles die uit het programma voortvloeien wordt beoogd om de veiligheid en de 
leefbaarheid in Etten-Leur te waarborgen. 
 
In het verslag wordt eerst ingegaan op de doelstellingen en de maatschappelijke effecten uit 
het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014. Vervolgens wordt nader ingegaan op het in 
2014 uitgevoerde toezicht op het gebied van milieu. Daarna komen de uitgevoerde controles 
van de verleende omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en slopen aan de 
orde. Aansluitend wordt ingegaan op het toezicht op de naleving van de bepalingen van het 
bestemmingsplan. Verder wordt in deze rapportage aangegeven op welke wijze in 2014 toe-
zicht is gehouden op de brandveiligheid. Vervolgens wordt ingegaan op het toezicht in de 
openbare ruimte, het project zelfcontrole horecabedrijven en het toezicht ingevolge de Wet 
kinderopvang. 
 
Tot slot wordt de benodigde personele capaciteit op grond van het programma 2014 afgezet 
tegen de daadwerkelijk beschikbare formatie en ingezette uren in 2014. 

1.2 Doelstellingen en maatschappelijke effecten 
De doelstellingen en maatschappelijke effecten zijn hetzelfde als in het programma van 
2013. Deze zijn gekoppeld aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Aangezien die om het jaar 
gehouden wordt zijn er voor 2014 geen specifieke cijfers beschikbaar. De onderdelen hore-
ca, milieu, bouwen, brandveiligheid en parkeren komen hierna in dit programma afzonderlijk 
aan de orde. 

 
In contactbesprekingen met de wethouder en account overleggen met de externe partijen 
worden de voortgangen van bovenstaande doelen besproken. In het nieuwe handhavingbe-
leidsplan worden de doelen en de beoogde effecten geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

Taakveld Doelen Bron Nulme-
ting (jaar 
2009) 

  

2012 

 

2013 

Doel 

2014 

Veilige woon- en 
leefomgeving, veilig-
heid in de buurt. 

% inwoners dat zich 
nooit of soms onveilig 
voelt 

Integrale Veilig-
heidsmonitor 

79% 85% 81%  81% 

Functioneren ge-
meente op aspecten 
leefbaarheid en vei-
ligheid. 

Tevredenheid inwoners 
over functioneren ge-
meente op het gebied 
van leefbaarheid en 
veiligheid. 

Integrale Veilig-
heidsmonitor 

5,8 6 5,9 5,9 

Horeca Alle horecabedrijven 
beschikken over actue-
le vergunningen 

Input project  
zelfcontrole 
horecabedrijven 

50% 80% 95%  95% 

Milieu Wettelijke taak op ade-
quaat niveau uitvoeren 

Landelijke ken-
getallen 

  50% 100% 

Bouwen Wettelijke taak op ade-
quaat niveau uitvoeren 

Handhavingsbe-
leidsplan bou-
wen 2004 

  100% 100% 

Brandveiligheid Wettelijke taak op ade-
quaat niveau uitvoeren 

Handhavings-
programma  

  100% 100% 
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2 MILIEU 

Vanaf 1 juni 2013 worden de VTH taken voor milieu uitgevoerd door de Omgevingsdienst 
Midden-en West-Brabant (OMWB). In 2013 was nog sprake van een gebroken jaar, in ge-
heel 2014 zijn deze taken door de OMWB uitgevoerd. 
 
In 2014 hebben we moeten constateren dat vanwege overdracht en opstartperikelen het 
controleprogramma 2013 niet volledig was uitgevoerd. De controles die in 2013 niet zijn uit-
gevoerd zijn voor een deel doorgeschoven naar het programma 2014. Helaas moeten we 
ook voor 2014 constateren dat het controleprogramma 2014 niet volledig is uitgevoerd, de 
oorzaak moet gezocht worden in een dienst waar de bedrijfsvoering – zeker het eerste deel 
van het jaar - nog niet op orde was. In het controleprogramma 2014 waren 135 bedrijven 
opgenomen, hiervan zijn 76 controles in 2014 afgehandeld1 (enkele controles hadden nog 
een doorloop vanuit 2013 en dus in 2014 administratief afgehandeld, bij deze bedrijven is 
niet meer een fysieke controle uitgevoerd). Dit betekent dat 59 controles (44 %) van het pro-
gramma niet zijn afgehandeld. De OMWB geeft in haar jaarrapportage aan dat op 31 de-
cember 2014 volgens haar systematiek 36 controles de status lopend hadden. De afhande-
ling van die controles zal in 2015 plaatsvinden. In tabel 1 zijn de aantallen uitgevoerde be-
drijfscontroles weergeven, het verschil met de afgehandelde controles wordt met name ver-
oorzaakt doordat enkele controles administratief zijn uitgevoerd. 
 
Tabel 1: uitgevoerde controles 2014 

 
 
Het achterblijven van de voortgang in de controles is pas zichtbaar geworden in de derde 
kwartaalrapportage (Q3), dit was in de tweede helft van oktober. Vanuit de gemeente is toen 
aangegeven om bij de uitvoering in het resterende deel van het jaar prioriteit te geven aan de 
meest milieubelastende bedrijven (C t/m D). 
Tevens werd geconstateerd dat het budget van het werkprogramma 2014 nagenoeg geheel 
was uitgeput doordat veel meer uren op controles zijn geschreven dan op basis van de ken-

                                                
1
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getallen was geraamd. Dit was voor het college aanleiding om op 9 januari 2015 een kriti-
sche brief te sturen naar de Omgevingsdienst over de uitvoering van het werkprogramma 
2014. De boodschap is dat vanaf 1 januari 2015 er sprake moet zijn van een goede uitvoe-
ring van het werkprogramma en dat niet meer verwezen kan worden naar opstartproblemen. 
Dit wordt dan ook geëvalueerd in account overleggen.  
Er zijn 16 repressieve handhavingstrajecten gestart waarvan er 10 zijn afgehandeld. Een 
deel van de zaken had betrekking op, na daarvoor eerst in de gelegenheid te zijn gesteld, 
het niet tijdig melden van wijzigingen binnen het bedrijf. De overige gevallen waren divers 
van aard maar niet zwaarwegend. 
 
Samenvattend: 
Op het programma stonden 135 bedrijven om te worden gecontroleerd. Hiervan zijn er 76 
afgehandeld en waren er volgens de systematiek van de OMWB op 31 december 2014 36 
controles lopend. Bovendien zijn er 39 hercontroles uitgevoerd (afgehandeld). 
Repressieve handhavingstrajecten: 10 afgehandeld en 6 nog lopend. 
Klachten, meldingen en calamiteiten 

2.1 Klachten, meldingen en calamiteiten 
In 2014 zijn op milieugebied 83 klachten/meldingen binnengekomen. Alle meldingen zijn in 
behandeling genomen en alle melders zijn in kennis gesteld van de afloop van de behande-
ling van hun melding of klacht. Het aantal bestede uren dat aan de behandeling van klachten 
is besteed was 166 uur hoger dan geraamd (290 uur). Aan klachten- en incidentbehandeling 
is in 2014 ruim 50% meer uren besteed dan hiervoor was geraamd. 
De milieuklachten zijn divers, waarbij ongeveer 34 klachten betrekking hadden op geluids-
overlast van horeca, evenementen en de muziek installatie van het winkelcentrum. 

2.2 Juridische (vervolg)werkzaamheden 
In een aantal gevallen worden overtredingen niet weggenomen na een waarschuwingsbrief 
aan de eigenaar dan wel gebruiker. In die gevallen wordt het sanctietraject opgestart, waarbij 
gehandeld wordt volgens de brabantbrede handhavingsstrategie. 
 
In 2014 hebben zich geen noemenswaardige sanctietrajecten voorgedaan 

2.3 Aansturing 
Voor de regie, opstellen programma’s en afstemming zijn in 2014 514 uren besteed door de 
eigen organisatie.  
 



6 

Handhavingsjaarverslag 2014  

3 BOUWREGELGEVING / RUIMTELIJKE ORDENING 

De regelgeving op het gebied van Toezicht en handhaving Wabo is opgenomen in onder 
andere de Wabo, de Woningwet en het Bouwbesluit. Hieronder vallen tevens de planologi-
sche voorschriften op basis van de Wet ruimtelijke ordening, opgenomen in bestemmings-
plannen en het toezicht op de naleving van de voorschriften van de gebruiksvergunningen en 
gebruiksmeldingen. Door de toezichthouders en de juridisch medewerkers wordt erop toege-
zien dat de regelgeving nageleefd wordt. 
 
Iedere toezichthouder heeft een eigen rayon toebedeeld gekregen. Met enige regelmaat 
worden controles uitgevoerd. Deze vinden plaats als een toezichthouder zijn of haar rayon 
bezoekt voor een specifieke controle maar ook bij het schouwen van een bepaald gebied wat 
met enige regelmaat gebeurd. Verder wordt voor het signaleren van illegale bouwwerken 
incidenteel gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Onder de verschillende onderdelen die hierna 
volgen wordt ingegaan op de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend en wordt gehand-
haafd. 
 
Tot eind maart was een toezichtzouder tevens belast met de operationele aansturing van de 
toezichthouders van het openbaar gebied (BOA’s) dan wel de overdacht hiervan naar de 
nieuwe teamleider. Dit was circa 0,3 – 0,4 fte. Vanaf april was deze toezichthouder voor 0,5 
fte belast met de functie AOV. Hierdoor is de beschikbare capaciteit slechts beperkt ingezet 
voor het taakveld bouwregelgeving/ ruimtelijke ordening.  
 
Voor de juridische ondersteuning en het verzorgen van de daaruit voortvloeiende procedures 
was in 2014 een juridisch medewerker (1 fte) verantwoordelijk. Tot 1 april is de bestaande 
vacature voor 28 uur per week ingevuld. Hierdoor zijn de geraamde uren voor de juridische 
capaciteit niet gerealiseerd. Met ingang van 1 januari 2015 is de vacature definitief ingevuld 
(1fte).  
 
De controles tijdens de bouw worden uitgevoerd volgens een bepaalde frequentie. Op grond 
van die aanpak zijn de verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen onder-
verdeeld in vijf categorieën. Uitgangspunt daarbij is dat iedere verleende omgevingsvergun-
ning voor de activiteit bouwen één of meerder keren wordt gecontroleerd. 
 
Hierna is een overzicht opgenomen van het totaal geplande bouw-, RO- en gebruikstoezicht 
uit het werkprogramma van 2014 (kolom ‘programma 2014’), daarnaast is in een kolom aan-
gegeven hoeveel uren per onderdeel zijn gerealiseerd. 
 

Soort controle Urenraming 2014 Urenrealisatie 2014 

Controles tijdens de bouw 1500 1723 

Controles sloop 250 165 

Ruimtelijke Ordening/BAG 1000 546 

Huisvesting arbeidsmigranten 400 193 

Gebruiksvergunningen/-meldingen planmatig 685 (*1) 415 (*1) 

Projectmatige controle gebruik 208 130 

Hennep 100 65 

Klachten/meldingen 250 157 

Juridische (vervolg) procedures/coördinatie 3120 1925 

Totaal 6828 4904 
 (*1) deze uren zijn door de brandweer gerealiseerd en om die reden buiten de berekening gehouden. 

Toezicht bouw, RO en gebruik 2014 
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3.1 Toezicht omgevingsvergunningen activiteit bouwen 
Op basis van de verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen zijn er in 2014 
in totaal 393 controles uitgevoerd. 
Hoofdreden van het aanzienlijk minder aantal controles ten opzichte van de planning is de 
vermindering van het aantal beschikbare fte. 

3.1.1 Afwijkingen omgevingsvergunningen activiteit bouwen 
Tijdens de controles op de verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen is 
67 keer (waarvan 1 in categorie 1, 4 in categorie 2, 30 in categorie 3, 31 in categorie 4 en 1 
in categorie 5) geconstateerd dat in afwijking en/of niet conform van de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit bouwen werd gebouwd. Naar aanleiding van die constateringen heb-
ben de toezichthouders tijdens de bouw aanwijzingen gegeven opdat een bouwwerk - alsnog 
- overeenkomstig de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen werd uitgevoerd. In het 
merendeel van de gevallen zijn de aanwijzingen van een toezichthouder opgevolgd en is een 
einde gemaakt aan een overtreding. In 10 gevallen is een sanctie toegepast om de naleving 
van de bouwregelgeving te waarborgen. 

3.2 Toezicht sloopmeldingen 
Niet alleen tijdens het bouwen van woningen of bedrijven is toezicht uitgeoefend, maar ook 
op slooplocaties is in 2014 gecontroleerd. Voor sloopwerkzaamheden met meer dan 10 m³ 
sloopafval is een melding voor de activiteit slopen noodzakelijk. Indien er meer dan 35 m² 
asbesthoudende dakbedekking gesloopt wordt, is verwijdering door een gecertificeerd bedrijf 
vereist. Op de naleving van deze bepalingen wordt toegezien. Indien sloopactiviteiten wor-
den waargenomen, wordt gecontroleerd of daarvoor een toestemming op de melding is af-
gegeven. Op de locaties waarvoor toestemming op een melding is afgegeven waarbij moge-
lijk asbest vrijkomt wordt toegezien op de naleving van de regels. In totaal zijn er in 2014 75 
controles uitgevoerd bij sloopwerkzaamheden. Tijdens de controles wordt er gesproken met 
de slopers over de werkwijze en worden eventueel aanwijzingen gegeven. 

3.3 Ruimtelijke Ordening 
Het grondgebied van de gemeente Etten-Leur is - ten behoeve van de controles van de om-
gevingsvergunningen voor de activiteit bouwen - onder de drie toezichthouders verdeeld in 
rayons. In die rayons controleert de betreffende toezichthouder niet alleen de verleende om-
gevingsvergunningen voor de activiteit bouwen, maar ziet hij tevens toe op eventueel aan-
wezige illegale situaties (bouwwerken zonder vergunning of met bestemmingsplan strijdig 
gebruik). In 2014 kon dit aanvankelijk niet zoals gebruikelijk uitgevoerd worden vanwege een 
taakverschuiving van een van de toezichthouders. In het voorjaar van 2015 wordt de vacatu-
re ingevuld. Vanaf dat moment kan begonnen worden met het verwerken van de opgelopen 
achterstand in de rayons.  
 
Bij overtredingen wordt onderzocht of een overtreding kan worden gelegaliseerd. Indien dat 
niet mogelijk is zal de overtreder worden aangeschreven de strijdigheden op te heffen. Indien 
nodig wordt bestuursdwang toegepast of een last onder dwangsom opgelegd. In 2014 zijn 
139 controles uitgevoerd ten behoeve van het toezicht op de bepalingen van het bestem-
mingplan. In 5 gevallen hebben deze geleid tot een sanctietraject. 

3.3.1 Gebruik/bouwen 
Tegen het illegaal gebruik van een perceel of een bouwwerk is in 2014 meerdere malen op-
getreden. Daarnaast is geconstateerd dat er bouwwerken zijn opgericht zonder dat men in 
het bezit was van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De overtreders zijn 
hierover aangeschreven. In een aantal gevallen zijn bouwwerken achteraf gelegaliseerd om-
dat voor het betreffende bouwwerk alsnog een vergunning kon worden verleend. 
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3.3.2 Inventarisatie en aanpak illegale bouw/gebruik/houtkap 
Dit project is in 2009 al opgepakt in verband met de herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied. Bij de inventarisatie van illegale bouwwerken en illegaal gebruik in het buiten-
gebied wordt tevens de naleving van voorgeschreven landschappelijke inpassingen meege-
nomen evenals illegale kap van houtsingels. In deze inventarisatie is een verschil in prioriteit 
aangebracht in 3 gradaties. 
Dit project kost meer tijd dan verwacht, zeker vanwege de procedures die hieruit voortvloei-
en. In 2012 zijn alle gevallen met een hoge prioriteit aangeschreven om de geconstateerde 
overtredingen ongedaan te maken. In 2013 is gestart met de gevallen die zijn aangemerkt 
als middel prioriteit. De begunstigingstermijnen die hierbij zijn gesteld lopen door in 2014. Tot 
op heden zijn 120 gevallen opgepakt en afgehandeld. Momenteel bevat de inventarisatie nog 
92 gevallen. In 2015 loopt het project door en worden de middel en lage prioriteiten verder 
opgepakt. De uiteindelijke juridische inzet zal nog de nodige tijd vergen, aangezien in een 
groot aantal gevallen overtreders niet na de eerste aanschrijving hieraan voldoen. 

3.3.3 Huisvesting arbeidsmigranten 
De huisvesting van arbeidsmigranten is een onderwerp dat al enkele jaren op landelijk ni-
veau speelt. Gelet op de ontwikkelingen is dit onderwerp enkele jaren geleden in breder ver-
band opgepakt binnen de gemeentelijke organisatie. De doelstelling om zowel de huisvesting 
te reguleren als het toezicht en de handhaving hierop is bereikt.  
 
In 2012 en 2013 zijn vergunningen aangevraagd en verleend voor de huisvesting van perso-
nen. In 2014 hebben we de nadruk gelegd op het bezoeken van deze adressen en een regu-
liere controle uit te voeren op de naleving van de vergunningen. In 2014 is er 400 uur ge-
raamd voor dit onderwerp. In deze uren zitten dan de reguliere controles op de naleving van 
de vergunning en eventuele ad hoc gevallen waarbij handhavend opgetreden dient te wor-
den. In de praktijk is gebleken dat de hoeveelheid uren die benodigd is voor een reguliere 
controle minder is dan geraamd. Vergunningen werden in grote mate nageleefd, en waar 
acties benodigd waren zijn deze snel opgelost. Hiermee is het aantal uren minder uitgevallen 
dan geraamd. We kunnen dan ook concluderen dan we de zaak op orde hebben en dat we 
nu kunnen spreken van een beheersituatie. 
 
In 2014 zijn gedurende het jaar op 3 geplande momenten in samenwerking met de Belas-
tingdienst en Vreemdellingenpolitie 13 controles uitgevoerd. Bij 7 adressen heeft dit geleid 
tot concrete acties vanwege geconstateerde overtredingen. De overtredingen zijn door de 
handhavingsacties weggenomen.  

3.4 Brandveiligheid/toetsing kwaliteit bestaande bouwwerken 

3.4.1 Toezicht brandveiligheid 
In 2014 waren 71 controles brandveilig gebruik gepland. Alle geplande controles zijn door de 
regionale brandweer, cluster Etten-Leur, Rucphen, Zundert uitgevoerd met uitzondering van 
een aantal panden die onderdeel uitmaken van het project zelfcontrole horecabedrijven. Dit 
heeft, buiten enkele vooraankondingen, niet geleid tot het opleggen van sancties. 
 
Het toezicht op de brandveiligheid was in 2014 ook gericht op de brandveiligheid van hore-
cagelegenheden rond de carnavalsdagen. Voorafgaand aan die dagen zijn de horecaonder-
nemingen door de gemeente schriftelijk geattendeerd op de regels die op het gebied van 
brandveiligheid gelden voor versiering of decoratie. Tijdens carnaval konden horecaonder-
nemers een brandveiligheidscontrole uit laten voeren. Hier is in een beperkt aantal gevallen 
gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn willekeurig diverse horecaondernemingen gecontro-
leerd. Hierbij hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.  
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Bij wijze van proef is in 2014 voor het eerst gecontroleerd op bouwplaatsen. Hiermee is een 
0-meting verricht, die als uitgangspunt kan dienen om de kwaliteit van (veilige) bouwplaatsen 
te verhogen. Er zijn in 2014 13 bouwplaatsen van carnavalsverenigingen gecontroleerd. 

3.4.2 Toezicht bouwkundige kwaliteit gebouwen 
De controles van de gebruiksvergunningen/ -meldingen worden tevens aangegrepen om de 
kwaliteit van de bestaande gebouwenvoorraad te controleren. Voor zover visueel zichtbaar is 
tijdens de inspectie van de brandveiligheidsvoorschriften is tevens van de gecontroleerde 
gebouwen nagegaan of onder andere de constructie van het gecontroleerde gebouw niet is 
aangetast. Daarnaast is op deze aspecten ook gecontroleerd bij de controle in het kader van 
de huisvesting personen (arbeidsmigranten). Hier zijn in 2014 twee aanschrijvingen voor 
gedaan.  

3.5 Klachten, meldingen en calamiteiten 
Het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving en ruimtelijke ordening is een taak van 
de gemeente. De uitvoering van deze taak komt nog beter tot zijn recht door signalen - over 
een mogelijk illegale situatie - van inwoners. In 2014 zijn er 89 klachten ingediend die be-
trekking hebben op de bouwregelgeving. Alle meldingen zijn in behandeling genomen en alle 
melders zijn in kennis gesteld van de afloop van de behandeling van hun melding of klacht. 

3.6 Hennepconvenant 
Per 1 november 2013 is door de gemeente Etten-Leur het convenant hennepteelt Zeeland-
West-Brabant ondertekend. Daar waar in het verleden de aanpak van de hennepkwekerijen 
in hoofdzaak een taak van de politie was, is met dit convenant een geïntegreerde aanpak 
mogelijk waardoor bestuursrechtelijke, strafrechtelijke-, fiscaalrechtelijke en privaatrechtelijke 
maatregelen op elkaar afgestemd kunnen worden. Hiermee wordt het wegnemen van facto-
ren en gelegenheidsstructuren (voor het creëren van een voedingsbodem) van de georgani-
seerde hennepteelt bevorderd.  
 
Met deze aanpak kan binnen beleidskaders over worden gegaan tot waarschuwing of sluiting 
voor bepaalde tijd van het pand. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en 
bedrijfspanden. Uitgangspunt hierbij is dat voor woningen eerst een waarschuwing geldt, bij 
een tweede overtreding sluiting. Bij bedrijfspanden geldt als uitgangspunt een sluiting voor 
bepaalde tijd. In 2014 zijn in 33 panden stoffen geruimd waarop de werkwijze binnen het 
convenant kan worden toegepast. Daarbij zijn 7 panden gesloten en liep rond de jaarwisse-
ling voor 2 panden de procedure tot sluiting. Voor de overige geldt dat hiervoor een waar-
schuwing naar de eigenaar is uitgedaan. 
Het totaal aantal door de politie geruimde hennepplanten ( in vorm plant, geknipte plant, stek 
of moederplant) bedraagt 33745. Daarnaast zijn 30 kg gedroogde toppen en een kleine hoe-
veelheid GHB en Amfetamine in beslag genomen.  

3.7 Juridische (vervolg)werkzaamheden 
In een aantal gevallen zijn overtredingen niet weggenomen na een waarschuwingsbrief aan 
de eigenaar danwel de gebruiker. In die gevallen is het sanctietraject opgestart, waarbij ge-
handeld is volgens de Brabantbrede handhavingsstrategie. De sanctietrajecten bij de diverse 
taakvelden zijn hiervoor aan de orde geweest, en behoeven hier dan ook geen verdere uit-
werking. 
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4 OPENBARE RUIMTE 

4.1 Capaciteit 
Het toezicht op de naleving van de regels die gelden voor de openbare ruimte wordt uitge-
voerd door specifiek daarvoor aangewezen toezichthouders/opsporingsambtenaren. Het 
toezicht op deze zaken wordt gestructureerd vorm gegeven. 
De totaal beschikbare capaciteit voor Toezicht en Handhaving (TH) van de Openbare ruimte 
bedroeg in 2014 5946 uur (1338 uur per medewerker). Dit betreft productieve uren die reste-
ren na aftrek van indirect productieve uren (waaronder b.v. werkoverleg, cursussen, scholing 
e.d.) 
Het betreft hier 3 fte aan toezicht/handhaving en 2 fte voor juridische en administratieve (ver-
volg) werkzaamheden en advisering. 
 
Ingezet is op toezicht op evenementen, APV/BW-vergunningen, overtredingen, klachten, 
meldingen, specifieke taakaccent projecten, zoals b.v. vuurwerkproject. Hieraan is 3.000 uur 
besteed in 2014. 
Op toezicht/handhaving parkeren (waaronder betaald parkeren, blauwe zones, vergunning-
houders-gebieden) is in 2014 2605 uur ingezet. 
Voor toezicht/handhaving Drank- en Horecawet is in 2014 187 uur inzet geweest.  
 
In het uitvoeringsprogramma 2014 was voorzien om via een aanbesteding het pakket par-
keerbeheer (betaald parkeren, blauwe zones en controle in vergunninghoudersgebied) onder 
te brengen bij een marktpartij. Met ingang van oktober 2014 is dit toezicht contractueel voor 
een periode van een jaar ondergebracht bij een externe partij. 

4.2 Toezicht 
In het openbaar gebied wordt op diverse terreinen toezicht uitgeoefend. Het omvat onder-
meer: 

− Overlast foutief geparkeerde voertuigen; 

− Overlast van honden; 

− Overlast van hinderlijk gedrag; 

− Toezicht op evenementen; 

− Toezicht op overige APV/BW-vergunningen; 

− Illegaal storten van afval. 

 
Daarnaast controleren de toezichthouders het betaald parkeren, parkeren in vergunninghou-
dersgebieden en in blauwe zones. Ook andere verkeersgerelateerde zaken zijn opgepakt. 
 
Op het onderdeel APV/ BW-vergunningen wordt hierna verder ingegaan. 
 
Sinds de invoering van het gewijzigde afvalbeleid in 2013 is een omvangrijke toename in het 
illegaal storten van afval, illegaal dumpen en bijplaatsen, geconstateerd. Hieraan is door het 
bestuur een hoge prioriteit toegekend. Om die reden is in 2014 extra inzet geleverd door sa-
men op te trekken met een medewerker van de afdeling Beheer en Realisatie. Dit begint zijn 
vruchten af te werpen en zal in 2015 worden voortgezet. In 2014 zijn in totaal 40 bestuurlijke 
strafbeschikkingen uitgeschreven (het merendeel hiervan zijn boetes op het onderdeel afval). 
In totaal is dit jaar 213 uur ingezet op het totale pakket afvalbeheer (hieronder valt ook con-
trole hondenoverlast) 
Voor het toezicht in het openbaar gebied wordt gewerkt in zones. Hierbij was Etten-Leur in 
2014 nog in 6 zones ingedeeld, waarbij periodiek in iedere zone toezicht werd uitgeoefend.  
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Naast algemeen toezicht werd heel gericht ingegaan op specifieke zaken die zich in een zo-
ne voordoen. Hiervoor is input geleverd door o.a. wijkmanagers, burgers, wijkverenigingen, 
wijkagenten en andere (sociale) partners. 
Hierdoor wordt inzichtelijk welke zaken er spelen en waaraan mogelijk extra aandacht dient 
te worden geschonken. Hiermee wordt ook gericht ingegaan op bij burgers en bedrijven le-
vende zaken en kleine ergernissen. 
Als gevolg van extra toezicht op het onderdeel afval en uitval van boa’s is dit jaar minder in 
de zones gewerkt. 

4.2.1 Evenementen 
In 2014 is toezicht uitgeoefend op vergunningen voor evenementen.  
De grote, jaarlijks terugkerende, evenementen worden gecontroleerd door de toezichthou-
ders openbaar gebied (hierna: boa’s). In 2013 is een convenant afgesloten met de gemeen-
ten Breda en Zundert om boa’s uit te kunnen wisselen bij evenementen. Bij grote evenemen-
ten kunnen hierdoor meer mogelijkheden geboden worden om toezicht uit te kunnen oefe-
nen.  
Alle partijen ervaren de uitwisseling en samenwerking als positief en constructief. In 2015 
wordt deze samenwerking voortgezet. 
  
Het toezicht op het onderdeel geluid wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (hierna OMWB). Bij bepaalde geluidbelastende evenementen wordt door mid-
del van een geluidkoffer die in de nabijheid van het evenement wordt geplaatst, het geluid 
continu gemeten. Zowel de OMWB als de organisatie van een evenement kunnen via een 
internetverbinding zien of aan de geluidvoorschriften wordt voldaan. Bij overschrijding van de 
norm is aanpassing direct mogelijk en hoeft de OMWB niet direct ter plaatse te komen. De 
ervaringen met deze methode zijn zowel bij de betreffende organisatoren als bij de gemeen-
te zeer positief. 
Het toezicht bij evenementen is gestructureerd vorm gegeven. Dit heeft een positief effect op 
organisatoren en vergunninghouders. Met de nieuwe methode van geluidmetingen is het 
aantal klachten over evenementen aanzienlijk afgenomen. 
 
Van het uitgevoerde toezicht wordt een rapportage opgesteld die in de evaluatie van het 
evenement door de evenementencommissie wordt meegenomen.  
Alle bevindingen van de uitgevoerde controles en geluidmetingen worden meegenomen bij 
de aanvragen om vergunning van de evenementen in het daarop volgende jaar. Het kan 
aanleiding zijn om bv. preventief een last onder dwangsom op te leggen dan wel het evene-
ment te weigeren. 
In totaal zijn naar aanleiding van gehouden evenementen in 2014 24 klachten/meldingen 
ingediend. 
Bij de controles van evenementen wordt er bij de opbouw, tijdens en na afloop van het eve-
nement gecontroleerd op naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschrif-
ten. Dit heeft een positieve werking. Organisatoren reageren positief en voordat een evene-
ment begint kan waar nodig nog aanpassing van de opstelling van kramen en tenten etc. 
plaatsvinden. 

4.2.2 Overige APV-/ BW ontheffingen 
Naast het toezicht op evenementen is in 2014 ook toezicht uitgeoefend op de overige APV-
/BW vergunningen/-weigeringen zoals het plaatsen van reclameborden, het gebruik van de 
openbare weg etc. Ook van aanvragen die niet gehonoreerd zijn wordt gecontroleerd of toch 
niet zonder vergunning wordt gehandeld.  
Verder wordt er gericht gecontroleerd en zo nodig handhavend opgetreden naar aanleiding 
van klachten en signalen van inwoners van Etten-Leur. In 2014 zijn er met betrekking tot het 
openbaar gebied en parkeren 596 klachten/meldingen ingediend die conform afspraak alle-
maal afgehandeld zijn.  
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4.2.3 Parkeercontroles 
Door de toezichthouders wordt toezicht gehouden op het betaald parkeren, parkeren in ver-
gunninghoudersgebieden en in blauwe zones. In 2014 is op dit onderdeel 2605 uur ingezet. 
Dit is inclusief externe inhuur. 
Vanwege uitval van 1 boa gedurende het gehele jaar is er extra capaciteit ingehuurd op het 
onderdeel toezicht betaald parkeren.  
In 2014 zijn 821 naheffingsaanslagen opgemaakt, 715 Wet Mulder boetes uitgeschreven en 
40 bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt. 

4.3 Vuurwerkproject 
Naar aanleiding van de viering van oud en nieuw en de bijbehorende vuurwerkoverlast wordt 
jaarlijks een vuurwerkproject gehouden. In 2014 is extra inzet gepleegd met betrekking tot 
toezicht en handhaving met als doel de toenemende schade en overlast voorafgaand aan de 
jaarwisseling terug te dringen alsmede het aanpakken van strafbare feiten genoemd in het 
Vuurwerkbesluit met betrekking tot particulieren. Plegers van strafbare feiten worden opge-
spoord en aangehouden. In samenspraak met de politie hebben onze toezichthouders een 
grote inzet geleverd tijdens de vuurwerkweek en deelgenomen aan het vuurwerkproject. Er 
zijn door de toezichthouders 5 personen doorverwezen naar bureau HALT. 

4.4 Juridische (vervolg)procedures 
In een aantal gevallen worden overtredingen niet weggenomen na een waarschuwingsbrief. 
In die gevallen wordt het sanctietraject opgestart, waarbij gehandeld wordt volgens de Bra-
bantbrede handhavingsstrategie. 
 
In 2014 is in 2 gevallen het sanctietraject opgestart met het aankondigen van het voornemen 
tot het opleggen van een sanctiemaatregel. In deze gevallen is de overtreding beëindigd en 
hoefde geen sanctie te worden opgelegd. 

4.5 Samenwerking met gemeenten  
Op het vlak van de integrale veiligheid wordt waar mogelijk de samenwerking met ondermeer 
de gemeenten gezocht. Ook op het vlak van de handhaving.  
De volgende zaken zijn in 2014 gezamenlijk met de ketenpartners aangepakt: 

− Gezamenlijke aanpak in het kader van het tegengaan van woninginbraken en over-

vallen; 

− Deelname Veiligheidshuis Breda; 

− Voortzetting aanpak hennepkwekerijen/ uitvoering hennepconvenant; 

− Ondermijningsbeeld; 

− Aanpak GHB-problematiek / overige drugsproblematiek; 

− Nazorg ex-gedetineerden; 

− Tegengaan huiselijk geweld en kindermishandeling; 

− Aanpak hangplekken jeugd middels het kaartensysteem; 

− Vastleggen en uitvoeren controles Drank- Horecawet via de regionale pool de Baro-

nie; 

− Opstellen van een Preventie- en Handhavingsplan alcohol Etten-Leur 2014-2018; 

− Afstemming jaarwisseling/ vuurwerkperiode; 

− Evenementen; 

− Halt. 

4.6 Samenwerking politie 
Met het politieteam in Etten-Leur is ook de samenwerking gezocht. In 2014 is hierbij ingezet 
op gezamenlijke projecten zoals fietsen op de warenmarkt en bij een aantal evenementen. 
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De diverse communicatielijnen zijn in beeld gebracht om de verdere samenwerking te opti-
maliseren. 

4.7 Samenwerking met jagersvereniging Ettense Beemden 
In 2013 is een convenant aangegaan met de jagersvereniging Ettense Beemden, werkzaam 
in het noordelijk deel van Etten-Leur. Doel van dit convenant is dat de jachtopziener van de-
ze vereniging een aantal bevoegdheden heeft gekregen waardoor hij verbaliserend kan op-
treden namens de gemeente.  
Voordeel hiervan is dat de jachtopziener kan zorgen voor extra toezicht die geen financiële 
consequenties heeft. 
In 2014 is voornamelijk opgetreden op basis van de Visserijwet. 

4.8 Opvang bij uitval 
Met ingang van oktober 2014 wordt het toezicht op het betaald parkeren, op het parkeren in 
vergunninghoudersgebieden, in blauwe zones en beperkt aanvullend andere taken in de 
openbare ruimte, voor een periode van een jaar, mede uitgeoefend door een externe partij.  
 
 
.
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5 PROJECT ZELFCONTROLE HORECABEDRIJVEN 

Op grond van dit project wordt integrale controle van de diverse op horecabedrijven van toe-
passing zijnde wetgeving aan de horecaondernemers zelf overgelaten. Hiermee wordt verder 
invulling gegeven aan het onderdeel van de visie uit het integraal handhavingbeleidsplan dat 
burgers en bedrijven eigen verantwoordelijkheid dragen.  
 
De ondernemers controleren aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie en 
bijbehorende checklisten hun eigen bedrijf. De bevindingen worden naar de gemeente ge-
stuurd. Steekproefsgewijs gaan de toezichthouders, als onderdeel van een al geplande con-
trole en in samenhang met het toezicht ingevolge de Drank- en Horecawet, na of de onder-
nemer de checklisten naar waarheid heeft ingevuld. Goed gedrag wordt beloond, door min-
der controles. Tegen overtreders wordt handhavend opgetreden.  
Dit project, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens tot vermindering van de admini-
stratieve lastendruk voor de ondernemers, kost geen specifieke toezichturen, maar worden 
voornamelijk uitgevoerd door de juridisch medewerker. Nieuwe bedrijven en ondernemers 
worden benaderd tot deelname aan het project.  

5.1 Drank- & Horecawet  
Het toezicht op de Drank- en Horecawet is sinds 2013 aan de gemeenten opgedragen. 
Hiermee hebben de gemeenten bevoegdheden gekregen om het alcoholgebruik terug te 
dringen door het stellen van regels. Deze paracommerciële verordening is opgenomen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Het rookbeleid maakt hiervan geen onderdeel. De con-
trole hierop was in 2014 geen taak van de gemeente Etten-Leur. 
 
Het handhavingsbeleid is verankerd in het in september 2014 door de gemeenteraad van 
Etten-Leur vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Etten-Leur 2014-
2018. Hierin zijn de hoofdzaken en de doelstellingen van het handhavingsbeleid opgenomen. 
Evenals de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsac-
ties in de planperiode worden ondernomen. Jaarlijks wordt een actieplan vastgesteld voor 
zowel de preventie activiteiten als de handhavingsacties.  
Na uitvoering van deze activiteiten worden de diverse acties geëvalueerd.  
De resultaten en bevindingen worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma/actieplan 
voor het volgende jaar. 
 
Als één van de actiepunten is in het Preventie- en handhavingsplan opgenomen dat 
(sport)verenigingen in samenspraak met de gemeente een gezamenlijk alcoholmatigingsbe-
leid opstellen, waarin concrete maatregelen worden opgenomen voor het terugdringen van 
alcoholgebruik onder jongeren. Ter uitvoering hiervan zijn gesprekken gevoerd met de diver-
se sportverenigingen. De resultaten hiervan evenals de bevindingen vanuit de uitgevoerde 
controles zullen worden verwerkt in de lokale evaluatie, gekoppeld aan de regionale evalua-
tie van de DHW pool de Baronie. 
 
Deze evaluatie wordt naar verwachting medio 2015 afgerond.  
 
Voor de handhaving staan de onderdelen eveneens in het integrale handhavingsuitvoerings-
programma en de afspraken die met de regio zijn gemaakt via de samenwerkingsovereen-
komst en het Boa-convenant. 
 

Etten-Leur heeft samen met 11 andere gemeenten binnen het district de Baronie een sa-
menwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij een uitwisseling van DHW-gecertificeerde toe-
zichthouders plaatsvindt. Dit houdt in dat in elkaars gemeenten het toezicht op de horeca 
wordt uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de be-
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schikbare toezichthouders, de kwetsbaarheid van personele capaciteit wordt ondervangen 
en efficiency kan worden behaald. Etten-Leur beschikt over één DHW-gecertificeerde toe-
zichthouder. Onze toezichthouder is in 2014 voor 187 uur binnen deze regionale pool ingezet 
op dit toezichtsonderdeel. 
Hiervoor is binnen Etten-Leur een 12-tal DHW controles uitgevoerd, waarbij in totaal 48 ho-
recabedrijven, restaurants, paracommerciële inrichtingen, supermarkten en evenementen 
zijn bezocht. Daarbij is goed naleefgedrag beloond met het uitdelen van een NIX-gadget. Het 
handhavingsuitvoeringsprogramma is op dit toezichtsonderdeel uitgevoerd. 
 
Om de aanpak levend te houden en om er voor te zorgen dat de acties bijgesteld kunnen 
worden als de situatie daarom vraagt, vindt regelmatig overleg plaats met de partners en met 
de jongeren, ouders en alcoholverstrekkers. Op deze manier wordt de voortgang van het 
beleid gevolgd, de acties geëvalueerd en kunnen vooraf risicoanalyses worden gemaakt, 
trends in beeld gebracht en bepaald worden waar aanvullende acties ingezet moeten wor-
den. Zowel voor de preventie als voor het toezicht en de handhaving trekken de gemeenten 
regionaal op.  
 
Etten-Leur zet met betrekking tot de handhaving alcohol in op het verbeteren van het naleef-
gedrag. De oorzaak van niet-naleving bepaalt mede de gemeentelijke reactie. Etten-Leur 
heeft de voorkeur voor preventief optreden boven repressief optreden. De aanpak die de 
gemeente kiest zal echter meestal bestaan uit een mix van instrumenten. Daarbij is sprake 
van een realistische en uitvoerbare handhaving. Burgers en bedrijven blijven daarbij hun 
eigen verantwoordelijkheid dragen. Om de uitgesproken doelstellingen te kunnen realiseren 
moeten alle partners in gezamenlijkheid de schouders eronder zetten. 
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6 WET KINDEROPVANG 

Vanwege een grote handhavingszaak zijn voor 2014 260 uur besteed aan de handhaving. 
Over de uitvoering van de Wet kinderopvang (zowel registratie nieuwe centra als het toezicht 
op de kwaliteit van de kinderopvang) dient jaarlijks verslag te worden uitgebracht en te wor-
den toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs. Voor nadere gegevens wordt verwe-
zen naar het verslag uitvoering Wet kinderopvang dat medio 2015 wordt vastgesteld. 
  



17 

Handhavingsjaarverslag 2014  
 

7 CAPACITEIT 

In het handhavingsprogramma 2014 is aangegeven dat er 16376 uur beschikbaar was om 
uitvoering te geven aan het gestelde in het programma en dat voor de uitvoering van het 
programma 16376 uur nodig was. 
Hierna is schematisch het geplande aantal uren en het daadwerkelijk besteedde aantal uren 
weergegeven. 

 
Omdat de toezichthouders en juridisch medewerkers zoveel mogelijk integraal handhaven en 
zich bij hun werkzaamheden niet beperken tot één taakveld is het aantal beschikbare uren 
voor zowel de bouwregelgeving, ruimtelijke ordening als brandveiligheid uitgedrukt in één 
getal. 
 
De milieutaken (VTH) zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
Het totale werkprogramma dat aan de OMWB is opgedragen behelst voor het onderdeel toe-
zicht en handhaving 2567 uur. In totaal is 2671 uur gerealiseerd. Deze uren zijn exclusief de 
uren die gemaakt zijn in de eigen organisatie voor regie, opstellen programma’s en afstem-
ming (514 uur). 
 
Bij het onderdeel bouwregelgeving, ruimtelijke ordening en gebruik zijn de geraamde uren 
niet besteed, omdat één toezichthouder gedeeltelijk in 2014 een andere functie heeft vervuld 
en de vacature juridisch medewerker nog niet was ingevuld. Vanaf 1 mei 2015 zijn de uren 
van de toezichthouder weer volledig ingevuld. De vacature juridisch is met ingang van 1 ja-
nuari 2015 ook ingevuld. 
 
Bij het onderdeel controle brandveiligheid heeft de brandweer conform afspraak heel het 
programma uitgevoerd.  
 
Op het taakveld APV/openbaar gebied was minder capaciteit beschikbaar dan in het hand-
havingsuitvoeringsprogramma is opgenomen. Reden hiervan was dat een medewerkster 
vanwege ziekte het gehele jaar afwezig is geweest. Dit is gedeeltelijk ingevuld door externe 
inhuur op het onderdeel parkeren. 
 
Aan het onderdeel parkeren is meer uren besteed dan in het programma is opgenomen. In 
2014 is besloten om het aantal uren voor controle op parkeren te verhogen. Hiervoor zijn 
onder andere extra Boa’s ingehuurd. Hierdoor waren de verwachtte beschikbaren uren in 
2014 te laag beraamd.

Beleidsveld / taken Programma 
2014 (beschik-
bare uren) 

Gerealiseerd 
2014 

Milieu, inclusief aansturing 2917 3185 

Bouwregelgeving, Ruimtelijke Ordening, Gebruik 6828 4904 

Toezicht brandweer 685 415 

Wet kinderopvang 0 260 

APV/Openbaar gebied 4000 3000 

Parkeren 1746 2605 

Drank en Horeca 200 187 

Totaal 16376 14556 
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8 CONCLUSIE 

Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft een bestuursorgaan 
de verplichting om er voor te zorgen dat de voor de uitvoering van het handhavingsbeleid 
benodigde en beschikbare financiële en personele middelen in de begroting worden gewaar-
borgd. Hierbij is niet alleen de begroting relevant. Ook voor de uitvoering van het jaarlijkse 
handhavingsuitvoeringsprogramma dienen volgens de Wabo voldoende middelen te worden 
veiliggesteld. 
Gedeputeerde Staten van de provincie houdt toezicht op de naleving door de gemeenten 
van het gestelde in de Wabo met betrekking tot het handhavingsbeleid en het handhavings-
uitvoeringsprogramma. 
 
De toezichts- en handhavingstaken milieu zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant (OMWB). De gemeente blijft bevoegd gezag, de taken zijn gemandateerd, 
en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van het controleprogramma.  
Het controleprogramma 2014 is niet volledig door de OMWB uitgevoerd, dit is met name het 
gevolg van hun bedrijfsvoering die in het tweede jaar nog niet volledig op orde was. De 
meest milieubelastende bedrijven zijn gecontroleerd. De OMWB is nadrukkelijk verzocht om 
vanaf 2015 de werkzaamheden binnen de uren van het werkprogramma uit te voeren. Voor 
2015 gaan we ervan uit dat de bedrijfsvoering op orde is en dat de werkzaamheden binnen 
de uren en het budget van het werkprogramma worden uitgevoerd. 
 
Het onderdeel bouwen/RO is met de externe inhuur voldoende adequaat uitgerust om het 
takenpakket uit te kunnen voeren. Vanaf januari 2015 is de vacature voor medewerker juri-
disch ingevuld en vanaf mei 2015 wordt de vrijgekomen vacature medewerker handhaving 
bouwregelgeving ingevuld. Door onderbezetting zijn niet alle werkzaamheden conform het 
handhavingsprogramma 2014 uitgevoerd. Continue is er gekozen voor de werkzaamheden 
met de hoogste prioriteiten vanuit de aspecten veiligheid en gezondheid en voor de quick 
wins. 
 
Het onderdeel brandveiligheid is door de brandweer volledig op een adequaat niveau uitge-
voerd. 
 
Door de beperkingen in capaciteit op het taakveld APV/openbaar gebied kon het handha-
vingsprogramma 2014 op dit onderdeel niet helemaal uitgevoerd worden. Drie/vierde gedeel-
te van het uitvoeringsprogramma 2014 is uitgevoerd. 
 

Om het controle niveau op parkeren te borgen is in 2014 besloten om hiervoor extra uren 
beschikbaar te stellen. In 2014 zijn hiervoor onder anderen extra Boa’s ingehuurd.  
 
 
 


