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H1 Inleiding 

Met deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitvoering van het integraal handhavingsuitvoe-

ringsprogramma 2015. 

 

Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 omvat de voorgenomen toezichtactiviteiten op het 

gebied van bouw- en milieuregelgeving alsmede de controles op het gebied van brandveiligheid en 

toezicht openbare ruimte. 

1.1 Opbouw verslag 

Met de controles die uit het programma voortvloeien wordt beoogd om de veiligheid en de leefbaar-

heid in Etten-Leur te waarborgen. 

 

In het verslag wordt eerst ingegaan op de doelstellingen en de maatschappelijke effecten uit het 

handhavingsuitvoeringsprogramma 2015. Daarna komen de uitgevoerde controles van de verleende 

omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en sloop aan de orde. Aansluitend wordt inge-

gaan op het toezicht op de naleving van de bepalingen van het bestemmingsplan. Verder wordt in 

deze rapportage aangegeven op welke wijze in 2015 toezicht is gehouden op de brandveiligheid. 

Vervolgens wordt nader ingegaan op het in 2015 uitgevoerde toezicht op het gebied van milieu. 

Daarna wordt ingegaan op het toezicht in de openbare ruimte, het projectzelfcontrole horecabedrij-

ven en het toezicht ingevolge de Wet kinderopvang. 

 

Tot slot wordt de benodigde personele capaciteit op grond van het programma 2015 afgezet tegen 

de daadwerkelijke beschikbare formatie en ingezette uren in 2015. 

1.2 Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De doelstellingen en maatschappelijke effecten zijn gekoppeld aan de Integrale Veiligheidsmonitor 

en over 2015 is een burgerpeiling uitgevoerd. Gelet op de cijfers uit de veiligheidsmonitor en de bur-

gerpeiling in relatie tot de landelijke cijfers is in Etten-Leur op dit moment een goede beheersituatie 

bereikt. 100% scoren is een utopie. 

 

In contactbesprekingen met de wethouder en account overleggen met de externe partijen worden 

de voortgangen van bovenstaande doelen besproken. In het nieuwe vergunningen, toezichts- en-

handhavingsbeleidsplan, wat in 2016 in regionaal verband wordt opgesteld, worden de doelen en de 

beoogde effecten geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 



2015 INTEGRAAL HANDHAVINGJAARVERSLAG 

 

Gemeente Etten-Leur | H1 Inleiding 4 

 

Taakveld Doelen Bron 2009 

(nulme-

ting) 

2011 2013 2015 

Veilige woon- en 

leefomgeving, veilig-

heid in de buurt. 

% inwoners dat zich nooit 

of soms onveilig voelt 

Integrale Veilig-

heidsmonitor 
79% 82% 81% 83% 

Functioneren ge-

meente op aspecten 

leefbaarheid en 

veiligheid. 

Tevredenheid inwoners 

over functioneren ge-

meente op het gebied van 

leefbaarheid en veiligheid. 

Integrale Veilig-

heidsmonitor 
5,8 6 5,9 6 

Horeca 

Alle horecabedrijven 

beschikken over actuele 

vergunningen 

Input project 

zelfcontrole 

horecabedrijven 

50% 80% 95% 98% 

Milieu  
Wettelijke taak op ade-

quaat niveau uitvoeren 

Landelijke ken-

getallen 
  60% 95% 

Bouwen  
Wettelijke taak op ade-

quaat niveau uitvoeren 

Handhavingsbe-

leidsplan bou-

wen 2011-2014 

  100% 100% 

Brandveiligheid  
Wettelijke taak op ade-

quaat niveau uitvoeren 

Handhavings-

programma  
  100% 50% 

 

De meeste taakvelden zijn stabiel of er is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Het 

taakveld Milieu is flink gestegen (van 60% naar 95%). Het volledige controleprogramma (milieu) is 

uitgevoerd. Dit betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014, het strakker sturen op 

de uitvoering van het controleprogramma heeft dan ook resultaat gehad. 

Betreffende het taakveld brandveiligheid zien we een flinke daling. Het genoemde percentage be-

treft dan ook het programma van de regionale brandweer Midden- en West-Brabant (hierna: 

BMWB). De daling komt door diverse oorzaken, zoals o.a. de voorbereiding op het Basis Taken Pakket 

door de BMWB. Naast de controles door de BMWB voeren de gemeentelijke toezichthouders ook 

controles uit op brandveiligheid. Deze controles zijn uitgevoerd conform het programma van 2015. 

Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 2.2.4. 
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H2 TH Wabo 

2.1  Capaciteit 

In het programma was voor Toezicht en handhaving Wabo totaal 6177 beschikbare uren opgeno-

men. Hierbij was uitgegaan van een bezetting van 3 fte voor toezicht en 2 fte voor juridische (ver-

volg) werkzaamheden en advisering. 

 

In 2015 was de bezetting van de toezichthouders tot 1 mei 2 fte. Reden hiervan was een nog niet 

ingevulde vacature. Hierdoor waren de werkelijk beschikbare uren minder dan was opgenomen in 

het programma (circa 450 uur). 

 

Door de flexibele juridische invulling van twee juridisch medewerkers is 340 uur extra besteed aan 

TH Wabo (niet opgenomen in het programma 2015). De 340 uur is voornamelijk besteed aan illegale 

bouw en gebruik.  

Door uitval van een juridisch medewerker is ongeveer 350 uur minder besteed aan de uitvoering van 

het handhavingsuitvoeringsprogramma 2015. Daarnaast is een opleiding niet doorgegaan en zijn er 

minder uren besteed aan diverse projecten die geen onderdeel waren van het programma. Hierdoor 

zijn de juridische uren in totaal hoger uitgevallen dan was geraamd. 

 

 Urenraming 

2015 

Urenrealisatie 

2015 

Toezicht 3939 3586 

Juridisch 2238 2810 

Totaal aantal uren TH Wabo 6177 6396 

2.2  Toezicht en handhaving Wabo 

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 planologische voorschriften op 

basis van de Wet ruimtelijke ordening, opgenomen in bestemmingsplannen en het toezicht op de 

naleving van de voorschriften van de gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. Door de toezicht-

houders en de juridisch medewerkers wordt erop toegezien dat de regelgeving nageleefd wordt. 

 

Etten-Leur was in 2015 opgedeeld in twee rayons. Twee toezichthouders hadden ieder hun eigen 

rayon waarvoor ze de werkzaamheden hebben uitgevoerd en één toezichthouder heeft de kleinere 

zaken/projecten opgepakt die in heel Etten-Leur aan de orde waren. Met enige regelmaat zijn er 

controles uitgevoerd. Deze vinden plaats als een toezichthouder zijn rayon bezoekt voor een speci-

fieke controle maar ook bij het schouwen van een bepaald gebied wat met enige regelmaat is ge-

beurd. Verder is voor het signaleren van illegale bouwwerken gebruik gemaakt van luchtfoto’s. 



2015 INTEGRAAL HANDHAVINGJAARVERSLAG 

 

Gemeente Etten-Leur | H2 TH Wabo 6 

 

2.2.1  Omgevingsvergunning activiteit bouw 

De controles op de verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw worden uitgevoerd 

volgens een bepaalde frequentie. Uitgangspunt daarbij is dat iedere verleende omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouw minimaal één keer wordt gecontroleerd. Afhankelijk vaan de indeling in een 

categorie worden er meerdere controles uitgevoerd.  

 

 Urenraming Urenrealisatie 

Licht 375 582 

Middelzwaar 800 576 

Zwaar 750 333 

Toezicht overig -- 201 

Subtotaal toezicht 1925 1692 

Juridisch 50 0 

Totaal 1975 1692 

 

De hoofdredenen van het aanzienlijk minder aantal uren ten opzichte van het programma zijn de 

vermindering van het aantal uren (nog geen ingevulde fte tot 1 mei 2015), inzet in de D6 samenwer-

king, meer uren aan andere onderdelen van het programma besteed dan was geraamd en de bege-

leiding van een stagiair. 

2.2.2  Sloop 

Niet alleen tijdens het bouwen van woningen of bedrijven is toezicht uitgeoefend, maar de ook op 

slooplocaties is in 2015 gecontroleerd. Voor de sloopwerkzaamheden met meer dan 10 m³ sloopafval 

is een melding voor de activiteit slopen noodzakelijk. Indien er meer dan 35m² asbesthoudende dak-

bedekking gesloopt wordt, is verwijdering door een gecertificeerd bedrijf vereist. Op de naleving van 

deze bepalingen wordt toegezien. Indien sloopactiviteiten worden waargenomen, wordt gecontro-

leerd of daarvoor een toestemming op de melding is afgegeven. Op de locaties waarvoor toestem-

ming op een melding is afgegeven waarbij mogelijk asbest vrijkomt wordt toegezien op de naleving 

van de regels.  
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 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht 270 125 

Juridisch 50 0 

Totaal 320 125 

 

De afwijking in uren komt hoofdzakelijk doordat het aantal sloopmeldingen veel minder is dan ge-

raamd. Door de nieuwe landelijke subsidie regeling (asbest daken) is wel de verwachting dat er weer 

meer wordt gesaneerd. In het programma voor 2016 is hiermee rekening gehouden door 150 uur op 

te nemen voor toezicht op sloop werkzaamheden. 

2.2.3 Illegale bouw en gebruik 

Tegen het illegaal bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van een perceel of een gebouw is in 

2015 meerdere malen opgetreden. In eerste instantie wordt er samen met de overtreder bekeken of 

we een goede oplossing vinden voor de overtreding. We zoeken dus de samenwerking met de over-

treder om de overtreding op te lossen. Dit betekent niet dat er meer wordt toegestaan, maar dat we 

meer naar de burgers toegaan om hun wensen binnen de wettelijke mogelijkheden te realiseren. In 

totaal zijn er 40 zaken in 2015 afgehandeld door de juridische medewerkers. De toezichthouders 

lossen regelmatig zelf de illegale bouw en/of gebruik op door een gesprek met de overtreder. Deze 

aantallen zijn niet opgenomen in de voorgaande 40 zaken. 

Daarnaast is voor het actueel houden van het gemeentelijke gebouwenbestand toezicht nodig. 

Ook informatieverstrekking door de toezichthouders over vergunningvrije activiteiten en overige 

zaken wordt bij dit onderdeel meegenomen vanwege de directie relatie met het al dan niet legaal 

zijn van deze activiteiten. 

 

Project Buitengebied 

In 2015 zijn er 24 zaken in het buitengebied afgehandeld. Daarbij zijn er 7 situaties gedoogd of heb-

ben een langere begunstigingstermijn om overtredingen weg te nemen. Het totaal aan afgehandelde 

zaken komt daarmee op 91 sinds de start project “Buitengebied”. In 2015 zijn er echter ook ca. 26 

nieuwe zaken in het buitengebied naar voren gekomen. Hierdoor staan er op dit moment nog 97 

zaken open. Omdat het hier veelal gaat om overtredingen die tientallen jaren aanwezig zijn is met 

name de inzet op het juridische vlak gericht.  

 

Juridisch hennep 

In 2015 is bij een overtreding van de Opiumwet ook de locatie op het gebied van bouwen en gebruik 

gecontroleerd. Het gaat hierbij om een separate handhaving van de bepalingen uit de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan. In 2015 heeft deze werkwijze 

verder vorm gekregen en wordt voortgezet in 2016.  
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 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht Binnenstedelijk 300 267 

Toezicht Buitengebied 300 356 

Toezicht Industrie -- 138 

Informatieverstrekking 350 129 

BAG -- 62 

Subtotaal toezicht 950 952 

Juridisch Binnenstedelijk 50 370 

Juridisch Buitengebied 1635 2340 

Subtotaal juridisch 1685 2710 

Totaal 2635 3662 

 

Het toezicht op het industrieterrein was niet afzonderlijk in de urenraming opgenomen. Vanwege de 

ontwikkeling van activiteiten op het industrieterrein is in de loop van 2015 besloten om deze uren 

toch in beeld te brengen. Hierdoor is beter te sturen op de uren inzet van Toezicht Industrie. In 2015 

hebben de toezichthouders relatief weinig uren besteed aan informatieverstrekking (vergunningsvrij 

bouwen). De informatieverstrekking voor o.a. vergunningsvrij bouwen wordt hoofdzakelijk gedaan 

door de vergunningverleners al dan niet in combinatie met de juridisch medewerkers. Voor 2016 is 

voor juridische werkzaamheden industrie ook een post opgenomen voor een beter overzicht. In bo-

venstaande tabel is te zien dat de gerealiseerde uren voor Juridisch Buitengebied aanzienlijk hoger 

zijn dan de geraamde uren. Een oorzaak hiervan is terug te vinden in paragraaf 2.1 Capaciteit en op 

diverse andere onderdelen van het programma zijn minder juridische uren nodig geweest dan vooraf 

was geraamd. 

2.2.4  Brandveilig gebruik 

Het toezicht op brandveilig gebruik gebeurt hoofdzakelijk door de regionale brandweer Midden- en 

West-Brabant (hierna: BMWB). In 2015 is ongeveer 50% van de geplande controles door de BMWB 

uitgevoerd. Het lage percentage heeft drie hoofdoorzaken, namelijk: 

• Diverse adressen zijn veel uitgebreider en integraal gecontroleerd. Dit heeft relatief veel tijd 

gekost, maar blijkt zeer nuttig. Het is ook de eerste aanzet tot een andere werkwijze van de 

brandweer (risicogerichte benadering). Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan de be-

wustwording van de gebruikers/eigenaren. Deze benadering is ook in overeenstemming met 

de insteek die de provincie voor staat. 
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• De toezichthouder van de BMWB die de lage prioriteiten controles uitvoert (het grootste ge-

deelte van het programma, circa 55 %) was langdurig ziek.  

• In 2015 is de BMWB gestart met de voorbereidingen voor het implementeren van het Basis 

Taken Pakket (BTP). Het doel is om het BTP in 2017 geïmplementeerd te hebben. BMWB 

kiest er voor om toezicht daar te plegen waar de fysieke veiligheidsrisico’s het hoogst zijn. 

Het doel daarbij is bewustzijn van de (brand)veiligheid realiseren bij object eigenaren en ge-

bruikers.  

In het eerste kwartaal van 2016 wordt er bekeken wat door de BMWB alsnog uitgevoerd kan worden 

van het integraal handhavingsuitvoeringsprogramma 2015. Tijdens contactbesprekingen met de 

wethouder wordt hierover  

 

Buiten het toezicht van de BMWB hebben de toezichthouders van de gemeente ook controles uitge-

voerd op het gebied van brandveiligheid. In 2015 waren er twee thema’s waarop is gecontroleerd. 

De twee thema’s waarop is gecontroleerd zijn de brandveiligheid van de bouwlocaties van de mid-

delgrote en grote carnavalswagens en de brandveiligheid van de kerstversiering bij scholen (totaal 

tien scholen). Beide thema’s waren gericht op de bewustwording van de brandveiligheidseisen (het 

in gesprek gaan met de gebruikers/eigenaren van panden over brandveiligheid). De twee thema’s 

zijn met succes uitgevoerd. Er zijn tijdens de controles ook geen noemenswaardige bijzonderheden 

geconstateerd. 

 

Buiten deze twee specifieke thema’s voeren de toezichthouders ook controles uit op de brandveilig-

heid bij o.a. de huisvesting van personen en bij de diverse acties van het Baronie Interventie Team 

(BIT-acties). De urenrealisatie voor de juridisch medewerkers is lager dan geraamd, dit komt doordat 

de meeste zaken door de BMWB en de toezichthouders zelf zijn opgelost. 

 

 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht 200 232 

Juridisch 100 15 

Totaal 300 247 

2.2.5  Klachten, meldingen en calamiteiten 

In 2015 zijn er 70 klachten ingediend die betrekking 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.  

Het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving en ruimtelijke ordening is een taak van de ge-

meente. De uitvoering van deze taak komt nog beter tot zijn recht door signalen - over een mogelijk 

illegale situatie - van inwoners. 
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 Raming 

klachten 

Urenraming Daadwerke-

lijke klachten 

Urenrealisa-

tie 

Toezicht 80 240 70 176 

Juridisch 
 

0  5 

Totaal 
 

240  181 

2.2.6  Project Huisvesting personen 

In 2015 is voor de duur van 1 jaar door de regio West-Brabant in 10 gemeenten een nieuw project 

gestart. Hiervoor is door de regio een projectleider aangesteld die samen met de deelnemende ge-

meenten in een breed verband controles heeft uitgevoerd. Etten-Leur heeft hier 5 keer aan deelge-

nomen, met succes. 

 

In 2015 zijn er 15 adressen gecontroleerd, verdeeld over 5 controlemomenten. Dit zijn adressen ge-

weest waarbij zeker was dat er zaken niet in orde zouden zijn en waar handhavend tegen opgetreden 

moest worden. Dit heeft inclusief de voorbereidingen, controles door de toezichthouders, verslag-

legging, aanschrijvingen en eventuele hercontrole(s) gemiddeld 15 uur per adres gekost. Daarnaast 

waren extra uren gereserveerd voor het opzetten van het project, de kennisvergaring, het netwerken 

binnen de regio en overige relevante zaken waar de uren aan worden besteed. 

 

 Raming 

controles 

Uitgevoerde 

controles 

Urenraming Urenrealisa-

tie 

Toezicht 20 15 200 217 

Projecturen (voorbereiding) 
 

 100 95 

Juridisch 
 

 50 0 

Totaal 
 

 350 312 

2.2.7  Convenant Hennep 

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 be-

stuursrechtelijke, strafrechtelijke-, fiscaalrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen op elkaar af-

gestemd kunnen worden. Hiermee wordt het wegnemen van factoren en gelegenheidsstructuren 

(voor het creëren van een voedingsbodem) van de georganiseerde 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 
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sluiting. Bij bedrijfspanden geldt als uitgangspunt een sluiting voor bepaalde tijd. Daarnaast zijn in 

2015 beleidsregels vastgesteld voor de handhaving op growshops waarmee ook de mogelijkheid is 

ontstaan hier tegen op te treden.  

 

In 2015 zijn in 31 panden stoffen geruimd waarop de werkwijze binnen het convenant, dan wel de 

nieuwe beleidsregels handhaving growshops kon worden toegepast. Daarbij zijn 7 panden gesloten 

en liep rond de jaarwisseling voor 3 panden de procedure tot sluiting. Voor de overige panden geldt 

dat hiervoor een waarschuwing naar de eigenaar is uitgedaan. 

 

Het totaal aantal door de politie geruimde hennepplanten ( in vorm plant, geknipte plant, stek of 

moederplant) bedraagt 5042. Daarnaast zijn er in totaal zijn 4 growshops geruimd. Ook zijn 2 amfe-

taminelabs geruimd en één cocaine-lab. Er is bij een transportbedrijf een amfetamine-transport van 

850 kg amfetamine aangetroffen. Bij de verschillende ruimingen zijn kleine hoeveelheden cocaïne, 

GHB, MDMA pillen, amfetaminepillen en gedroogde hennep aangetroffen.  

 

 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht 100 80 

Juridisch 200 80 

Totaal 300 160 

 

De juridische uren betreffen alleen de uren voor de eerste aanschrijving en eventuele zienswijze 

hierop. Het verder beoordelen van een perceel/ gebouw op illegale activiteiten is niet opgenomen in 

deze uren. Voor het programma van 2016 is dit ook gesplitst.  

2.2.8  Evenementen 

In 2015 is bij diverse evenementen specifiek bouwtoezicht ingezet. Het betrof hier toezicht op con-

structies van tenten, tribunes en dergelijke evenals controle op brandveiligheid van tenten bij grote 

evenementen. 

 

 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht 15 17 

Totaal 15 17 
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2.2.9  Bestaande bouw / Monumenten / Tijdelijke bouwwerken en gebruik 

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 in-

spectie 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 (arbeidsmigran-

ten), bij de klachten / meldingen en bij de BIT-acties. Voor het aanpassen/verstoren van een monu-

ment is in veel situatie een omgevingsvergunning vereist. Op de omgevingsvergunning wordt toe-

zicht uitgeoefend. Daarnaast wordt er ook toezicht uitgevoerd op monument tijdens het schouwen 

van het rayon.  

2.3 Juridische (vervolg)werkzaamheden 

In een aantal gevallen zijn overtredingen niet weggenomen na een waarschuwingsbrief aan de eige-

naar danwel de gebruiker. In die gevallen is het sanctietraject opgestart, waarbij gehandeld is vol-

gens de Landelijke handhavingstrategie.  

 

De juridisch medewerkers zorgen voor de aanschrijvingen, stellen collegevoorstellen op, bieden jur-

dische ondersteuning en vertegenwoordigen de bestuursorganen van de gemeente in bezwaar- en 

(hoger) beroepsprocedures. 

 

Waarderend vernieuwen/mediation 

Naast bovengenoemde werkzaamheden is gebruik gemaakt van “waarderend vernieuwen”. Hierbij 

wordt bij het starten van een nieuwe zaak (al dan niet afkomstig van de toezichthouders) eerst con-

tact gezocht met “de overtreder”. In een gesprek geeft de juridisch medewerker de mogelijkheden 

maar ook de onmogelijkheden aan en wordt meegedacht met een voor iedereen aanvaardbare op-

lossing. Doel is ervoor te zorgen dat de zaak in goed overleg opgelost wordt, zonder langdurige for-

mele procedures (bezwaar en (hoger) beroep) te hoeven doorlopen. Dit heeft er in 2015 in geresul-

teerd dat de juridisch medewerkers aan de voorkant meer uren besteedden aan een overtreding, 

maar in het algemeen is geconcludeerd dat dit voor “de overtreder” als prettig wordt ervaren. Dit 

resulteert in een snellere en soepelere beëindiging van de overtreding. Het aantal bezwaar- en be-

roepsprocedures is hierdoor ook beperkt gebleven. 
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2.4 Totaal aantal uren 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur aan de diverse uitvoeringsonderdelen in 2015 is 

besteed. 

 Toezicht 

raming 

Toezicht 

realisatie 

Juridisch 

raming 

Juridisch 

realisatie 

Omgevingsvergunning activiteit bouw 1925 1692 50 0 

Sloop 270 125 50 0 

Illegale bouw en gebruik 950 952 1685 2710 

Brandveilig gebruik 200 232 100 15 

Klachten, meldingen en calamiteiten 240 176 100 5 

Project Huisvesting personen 300 312 50 0 

Convenant Hennep 100 80 200 80 

Evenementen 15 17 0 0 

Totaal aantal uren 4000 3586 2235 2810 

 

Toezicht 

Bij toezicht is er een negatief verschil in uren van 414 uur. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 Capaci-

teit komt dit hoofdzakelijk door een onderbezetting in fte’s tot 1 mei 2015. Deze uren zijn voorname-

lijk ingeleverd op het bouwtoezicht en het toezicht op sloopmeldingen. Dit heeft weinig invloed ge-

had op de geleverde kwaliteit, omdat o.a. het aantal sloopmeldingen lager was dan geraamd. 

 

Juridisch 

Voor de juridische werkzaamheden is er een positief verschil in uren van 575 uur. Dit heeft verschil-

lende redenen. Er is namelijk gezamenlijk een minder aantal uren besteed aan organisatiebrede pro-

jecten dan was geraamd, en door de flexibele juridische invulling van twee juridisch medewerkers is 

340 uur extra besteed aan TH Wabo (niet opgenomen in het programma 2015) en een opleiding van 

een juridisch medewerker is maar gedeeltelijk doorgegaan.  
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H3 VTH MILIEU 

Vanaf 1 juni 2013 worden de VTH taken voor milieu uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-en 

West-Brabant (OMWB). In 2013 was vanwege een start op 1 juni 2013  nog sprake van een gebroken 

jaar. In 2014 moesten we nog constateren dat het controleprogramma 2014 slechts voor een deel 

was uitgevoerd. 

 

In 2015 is het volledige controleprogramma uitgevoerd en nagenoeg binnen het in het werkpro-

gramma 2015 geraamde budget. Dit betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014, 

het strakker sturen op de uitvoering van het controleprogramma heeft dan ook resultaat gehad. Er 

zijn 147 controles en 82 hercontroles uitgevoerd.  

 

Er zijn 13 repressieve handhavingstrajecten gestart waarvan er 3 zijn afgehandeld en waarbij de ove-

rige zaken doorlopen in 2016. Een deel van de zaken had betrekking op, na daarvoor eerst in de gele-

genheid te zijn gesteld de overtreding weg te nemen, het niet tijdig melden van wijzigingen binnen 

het bedrijf. De overige gevallen waren divers van aard maar niet zwaarwegend. 

In 2015 hebben zich dan ook geen noemenswaardige sanctietrajecten voorgedaan.  

3.1 Klachten, meldingen en calamiteiten 

In 2015 zijn op milieugebied 107 klachten/meldingen binnengekomen. Alle klachten zijn in behande-

ling genomen en alle melders zijn in kennis gesteld van de afloop van de behandeling van hun mel-

ding of klacht. In het werkprogramma 2015 was voor klachten een bedrag geraamd van € 24.750,- en 

er is door de OMWB een bedrag besteed van € 34.410,-. Dit betekent een overschrijding met bijna 

40%. Deze overschrijding wordt opgevangen binnen het totale budget voor de OMWB. 

 

De milieuklachten zijn heel divers, waarbij ongeveer 44 klachten betrekking hadden op geluidsover-

last van horeca, evenementen en muziekinstallaties. Voor de juridische afwikkeling van de klachten 

(geluidsoverlast van horeca, evenementen en muziekinstallatie) is door de afdeling Beheer en Reali-

satie hieraan 150 uur besteed.  

Bij herhaling van geluidklachten wordt er door de OMWB een geluidmeting verricht en een meetrap-

port opgesteld. 
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H4 TH Openbare ruimte 

4.1 Capaciteit 

Het toezicht op de naleving van de regels die gelden voor de openbare ruimte wordt uitgevoerd 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 2015 10704 uur (1338 uur per medewerker). Dit betreft productieve uren die resteren na aftrek 

van indirect productieve uren (waaronder b.v. werkoverleg, cursussen, scholing e.d.) 

 

Het betreft hier 6 fte aan toezicht/handhaving en 2 fte voor juridische en administratieve (vervolg) 

werkzaamheden en advisering. Er zijn 5 fte aan toezicht/handhaving in dienst van de gemeente, 

daarnaast worden uren toezicht ingevuld door een externe partij. 

 

Ingezet is op toezicht op evenementen, APV/BW-vergunningen, overtredingen, klachten, meldingen, 

specifieke taakaccent projecten, zoals b.v. vuurwerkproject. In 2015 is 700 uur ingezet op honden-

overlast, 1600 uur ingezet op afval, 2500 uur ingezet op veiligheid, en 2300 uur ingezet op parkeren. 

Voor toezicht/handhaving Drank- en Horecawet is in 2015 223 uur inzet geweest.  

 

In het uitvoeringsprogramma 2015 was voorzien om via een aanbesteding extra toezicht in te huren. 

Voor heel 2015 is dit toezicht contractueel ondergebracht bij een externe partij. 

4.2 Toezicht 

In het openbaar gebied wordt op diverse terreinen toezicht uitgeoefend. Het omvat ondermeer: 

• 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 vergunninghoudersge-

bieden 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 2015 extra inzet geleverd door samen op te trekken 

met een medewerker van de afdeling Beheer en Realisatie. Dit begint zijn vruchten af te werpen en 

zal in 2016 worden voortgezet. In 2015 zijn in totaal 65 bestuurlijke strafbeschikkingen uitgeschreven 

(het merendeel hiervan zijn boetes op het onderdeel afval). Voor het toezicht in het openbaar gebied 
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wordt gewerkt in zones. Hierbij was Etten-Leur in 2015 in 6 zones ingedeeld, waarbij periodiek in 

iedere zone toezicht werd uitgeoefend.  

Naast algemeen toezicht werd heel gericht ingegaan op specifieke zaken die zich in een zone voor-

doen. 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 wor-

den geschonken. Hiermee wordt ook gericht ingegaan op bij burgers en bedrijven levende zaken en 

kleine ergernissen. 

 

In 2015 zijn 981 naheffingsaanslagen opgemaakt, 1675 Wet Mulder boetes uitgeschreven en 65 be-

stuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt. 

4.2.1 Evenementen 

In 2015 is toezicht uitgeoefend op vergunningen voor evenementen. De grote, jaarlijks terugkerende, 

evenementen worden gecontroleerd door de toezichthouders openbaar gebied (hierna: boa’s). In 

2013 is een convenant afgesloten met de gemeenten Breda en Zundert om boa’s uit te kunnen wis-

selen bij evenementen. Bij grote evenementen kunnen hierdoor meer mogelijkheden geboden wor-

den om toezicht uit te kunnen oefenen.  

Alle partijen ervaren de uitwisseling en samenwerking als positief en constructief. In 2016 wordt deze 

samenwerking geëvalueerd. 

 

Het toezicht op het onderdeel geluid wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant (hierna OMWB). Bij bepaalde geluidbelastende evenementen wordt door middel 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 moge-

lijk na telefonisch contact met de organisatie en hoeft de OMWB niet direct ter plaatse te komen. De 

ervaringen met deze methode zijn zowel bij de betreffende organisatoren als bij de gemeente zeer 

positief. Bij 3 evenementen heeft een continu monitoring plaatsgevonden. 

Het toezicht bij evenementen is gestructureerd vorm gegeven. Dit heeft een positief effect op orga-

nisatoren en vergunninghouders. Met de nieuwe methode van geluidmetingen en een aangescherp-

te klachtenregeling 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 aan-

vragen 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 evenement te weigeren. In 2015 is 

gestart met de meerjarenvergunning voor evenementen. Klachten kunnen eventueel aanleiding ge-

ven tot het aanscherpen van de voorwaarden. In 2015 is dat voor 2 evenementen het geval geweest. 

In totaal zijn naar aanleiding van gehouden evenementen in 2015 11 klachten/meldingen ingediend. 

 

Bij de controles van evenementen wordt er bij de opbouw, tijdens en na afloop van het evenement 

gecontroleerd op naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Dit heeft een 
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positieve werking. Organisatoren reageren positief en voordat een evenement 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 2015 ook toezicht uitgeoefend op de overige APV-/BW ver-

gunningen/-weigeringen zoals het plaatsen van reclameborden, het gebruik van de openbare weg, 

venten, collecteren 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 2015 zijn er met betrekking tot het openbaar 

gebied en parkeren 768 klachten/meldingen ingediend die conform afspraak allemaal afgehandeld 

zijn.  

4.2.3 Parkeercontroles 

Door de toezichthouders wordt toezicht gehouden op het betaald parkeren, parkeren in vergunning-

houdersgebieden en in blauwe zones. In 2015 is op dit onderdeel 2300 uur ingezet. Dit is meer dan in 

het programma was opgenomen, dit komt door de extra beschikbare fte en door de externe inhuur.  

In 2015 zijn 981 naheffingsaanslagen opgemaakt, 1675 Wet Mulder boetes uitgeschreven en 65 be-

stuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt. 

4.3 Vuurwerkproject 

Naar aanleiding van de viering van oud en nieuw en de bijbehorende vuurwerkoverlast wordt jaar-

lijks een vuurwerkproject gehouden. In 2015 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 betrek-

king tot particulieren. Plegers van strafbare feiten worden opgespoord en aangehouden. In samen-

spraak met de politie hebben onze toezichthouders een grote inzet geleverd tijdens de vuurwerk-

week en deelgenomen aan het vuurwerkproject. Er zijn door de toezichthouders 4 personen door-

verwezen naar bureau HALT. 

De buiten deze periode door burgers ingediende klachten over het ontsteken van vuurwerk, worden 

meegeteld in het aantal klachten genoemd in paragraaf 4.2.2 APV-/BW. 

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 Landelijke handha-

vingstrategie. 

 

In 2015 is in 4 gevallen het sanctietraject opgestart met het aankondigen van het voornemen tot het 

opleggen van een sanctiemaatregel. In 2 gevallen is de overtreding beëindigd en hoefde geen sanctie 

te worden opgelegd. In 2 gevallen is een sanctie opgelegd. 
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4.5 Samenwerking  

4.5.1 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 2015 gezamenlijk met de ketenpartners aangepakt: 

• Gezamenlijke aanpak in het kader van het tegengaan van woninginbraken en overvallen; 

• Deelname Veiligheidshuis Breda; 

• BIT-acties; 

• Voortzetting aanpak hennepkwekerijen/ uitvoering hennepconvenant; 

• Ondermijningsbeeld; 

• Aanpak GHB-problematiek / overige drugsproblematiek, growshops; 

• Nazorg ex-gedetineerden; 

• Tegengaan huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• Aanpak hangplekken jeugd; 

• Vastleggen en uitvoeren controles Drank- Horecawet via de regionale pool de Baronie; 

• Uitvoeren van acties uit het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Etten-Leur 2014-2018; 

• Afstemming jaarwisseling/ vuurwerkperiode; 

• Evenementen; 

• Halt. 

4.5.2 Samenwerking politie 

Met het politieteam in Etten-Leur is ook de samenwerking gezocht. In 2015 is hierbij ingezet op ge-

zamenlijke projecten zoals fietsen op de warenmarkt, BIT-acties en bij een aantal evenementen. Te-

vens levert de politie back-up bij de regionale DHW-controles. 

De diverse communicatielijnen zijn in beeld gebracht om de verdere samenwerking te optimaliseren. 

4.5.3 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 deze vereniging 

een aantal bevoegdheden heeft gekregen waardoor hij verbaliserend kan optreden namens de ge-

meente.  

Voordeel hiervan is dat de jachtopziener kan zorgen voor extra toezicht die geen financiële conse-

quenties heeft. 

In 2015 is voornamelijk opgetreden op basis van de Visserijwet. 

4.6 Project zelfcontrole horecabedrijven 

Op grond van dit project wordt integrale controle van de diverse op horecabedrijven van toepassing 

zijnde wetgeving aan de horecaondernemers zelf overgelaten. Hiermee wordt verder invulling gege-

ven aan het onderdeel van de visie uit het integraal handhavingbeleidsplan dat burgers en bedrijven 

eigen verantwoordelijkheid dragen.  
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De ondernemers controleren aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie en bijbeho-

rende checklisten hun eigen bedrijf. De bevindingen worden naar de gemeente gestuurd. Steek-

proefsgewijs gaan de toezichthouders, als onderdeel van een al geplande controle en in samenhang 

met het toezicht ingevolge de Drank- en Horecawet, na of de ondernemer de checklisten naar waar-

heid heeft ingevuld. Goed gedrag wordt beloond, door minder controles. Tegen overtreders wordt 

handhavend opgetreden.  

Dit project, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens tot vermindering van de administratie-

ve 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.  

In 2015 heeft dit project te weinig prioriteit gekregen en zijn de uren van de juridisch medewerker 

meer ingezet op het opzetten en coördineren/begeleiden van de DHW-controles, in samenwerking 

met de regionale horecapool. Gebleken is dat de ondernemers  in het begin van deelname veel bege-

leiding en ondersteuning nodig hebben met het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheden. In 

2016 wordt dan ook bezien op welke wijze het project voortgang krijgt. 

4.7 Drank - & Horecawet 

Het toezicht op de Drank- en Horecawet is sinds 2013 aan de gemeenten opgedragen. Hiermee heb-

ben de gemeenten bevoegdheden gekregen om het alcoholgebruik terug te dringen door het stellen 

van regels. Deze paracommerciële verordening is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning. Het rookbeleid maakt hiervan geen onderdeel uit. De controle hierop was in 2015 geen taak 

van de gemeente Etten-Leur, maar van de NVWA. 

 

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 handhavingsacties in de planperiode worden on-

dernomen. 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. Rapportage vindt afzonderlijk plaats, waarnaar wordt verwezen. 

 

Voor de handhaving staan de onderdelen eveneens in het integrale handhavingsuitvoerings-

programma en de afspraken die met de regio zijn gemaakt via de samenwerkingsovereenkomst en 

het Boa-convenant. 

 

Etten-Leur heeft samen met 11 andere gemeenten binnen het district de Baronie een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten, waarbij een uitwisseling van DHW-gecertificeerde toezichthouders 

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 beschikbare toezichthouders, 

de kwetsbaarheid van personele capaciteit wordt ondervangen en efficiency kan worden behaald. 

Etten-Leur beschikt in 2015 over één DHW-gecertificeerde toezichthouder. Onze toezichthouder is in 

2015 voor 223 uur binnen deze regionale pool ingezet op dit toezichtsonderdeel. 
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Hiervoor is binnen Etten-Leur een 16-tal DHW controles uitgevoerd, waarbij meerdere adressen 

worden gecontroleerd. Daarbij is vooral ingezet op preventief toezicht en is goed naleefgedrag be-

loond met het uitdelen van een NIX-gadget. Het handhavingsuitvoeringsprogramma is op dit toe-

zichtsonderdeel uitgevoerd.  

Bij geconstateerde overtredingen is waarschuwend opgetreden en in enkele gevallen is een sanctie-

traject gevolgd. 

 

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, ou-

ders 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 worden. Zowel voor de preventie als voor het toe-

zicht en de handhaving trekken de gemeenten regionaal op.  

 

Etten-Leur zet met betrekking tot de handhaving alcohol in op het verbeteren van het naleefgedrag. 

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 uit-

gesproken doelstellingen te kunnen realiseren moeten alle partners in gezamenlijkheid de schouders 

eronder zetten. 

4.8 Wet kinderopvang 

In 2015 is 96 uur besteed aan de handhaving van de Wet kinderopvang. 

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 worden toegezon-

den aan de Inspectie van het Onderwijs. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag 

uitvoering Wet kinderopvang dat medio 2016 wordt vastgesteld. 
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4.9 Totaal aantal uren 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur aan de diverse onderdelen in 2015 is besteed. 

 

 Urenraming Urenrealisatie 

Toezicht / handhaving veiligheid / openbare orde 2000 2460 

Toezicht evenementen, APV/BW-vergunningen, -overtredingen, 

klachten, meldingen, specifieke taakaccent projecten, zoals b.v. 

vuurwerkproject 

3140 2300 

Toezicht/handhaving parkeren 

(betaald parkeren, blauwe zones, vergunninghoudersgebied) 
1350 2300 

Toezicht/handhaving Drank- en Horecawet 200 223 

Subtotaal toezicht 6690 7283 

Jurdisch/administratief/informatieverstrekking 2676 2650 

Totaal 9366 9959 

 

In 2015 was 4 fte als BOA in dienst van de gemeente Etten-Leur, waarvan er 3 fte effectief werkzaam 

is geweest als BOA (1 fte was niet beschikbaar). Door extra budget zijn 2 fte’s in dienst gekomen per 

september 2015. Eind 2016 wordt de huidige bezetting geëvalueerd. 
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H5 Integrale veiligheid 

Criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrens en dat blijkt ook uit het districtelijk ondermijningsbeeld. 

De verwevenheid is groot en daarmee de noodzaak om op een juiste (bestuurlijke) schaal deze pro-

blematiek aan te pakken en de bestaande informatie bij zowel gemeenten als partners slim, ade-

quaat en juridisch correct te ontsluiten, combineren en gebruiken.  

Op 15 oktober 2014 hebben de 11 burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de districtschef van 

politiedistrict de Baronie in het districtelijk driehoeksoverleg besloten om voorbereidingen te treffen 

tot de vorming van een districtelijke samenwerking op het terrein integraal toezicht. Het team veilig-

heid neemt actief deel aan de werkgroep Baronie Interventie Team (BIT) die de gemeentegrensover-

stijgende integrale toezichtacties operationeel voorbereidt.  

5.1 Baronie Interventie Team 

Het BIT heeft een aantal uitgangspunten. Een ervan is het gezamenlijk oppakken van de problema-

tiek en leren van elkaar. Een andere is kruisbestuiving door met elkaar mee te denken, acties voor te 

bereiden, de actie uit te voeren en in elkaars keuken te kijken.  

Het BIT functioneert als aanvulling op de lokale aanpak van ondermijning. Casussen met een zoge-

naamd onderbuikgevoel worden door medewerkers van de teams VTH wabo, handhaving en veilig-

heid intern besproken. Deze casussen worden tijdens de BIT acties gecontroleerd. Aan elke actie is 

een thema gekoppeld. De controles worden opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de be-

trokken organisatieonderdelen.  

5.2 Ondermijning 

Het ondermijningsbeeld illustreert en onderstreept dat de aard en omvang van de criminele netwer-

ken in De Baronie bedreigingen vormen voor de veiligheid en integriteit van de samenleving. Ook de 

verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld is zorgwekkend. Dit vraagt om een krachtige ver-

breding en verdieping van de aanpak om gezamenlijk criminaliteit te bestrijden. In de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit hebben de gemeenten een essentiële rol omdat: 

• Georganiseerde misdaad wortelt en investeert in de wijk. De burger ziet het, weet het, merkt 

het; 

• Gemeenten een grote invloed op vestiging- en investeringsklimaat hebben; 

• Criminele ondernemers de gemeente nodig hebben voor hun investeringen. De kans bestaat 

dat de gemeente hen onbewust financiert met overheidsgelden of voorziet van vergunnin-

gen; 

• Lokale ogen en oren cruciaal zijn; 

• Gemeenten krachtige instrumenten hebben om het criminele vestiging- en investeringskli-

maat te verstoren. 
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Resultaten BIT acties 2015 in Etten-Leur 

22 april 2015 Integrale handhavingsactie industrieterrein 

• Olievervuiling en olieopslag niet conform de milieuvoorschriften 

• Onjuiste opslag van afvalstoffen en een lekkende motor 

• Illegale bewoning 

• Grote hoeveelheid goederen die gebruikt worden bij een hennepkwekerij, waaronder hen-

nepstekjes en henneptoppen 

20 mei 2015 Integrale handhavingsactie arbeidsmigranten 

• Huisvesting zonder vergunning 

• Werknemer zonder geldige tewerkstellingsvergunning 

• Onbekende bedrijfsactiviteiten voor de belastingdienst 

29 september 2015 Integrale handhavingsactie autobedrijven 

• Beslaglegging door belastingdienst op 4 dure auto’s 

• Illegale bewoning 

• Innen van openstaande boetes 

• Opslag van afvalstoffen en keuring van gastank niet in orde 

16 december 2015 Integrale handhavingsactie vergunningsvrije bedrijven 

• Bouwtechnische aanpassingen (zonder vergunning) 

• Illegale bewoning 

• Meerdere overtredingen geconstateerd door voedsel en warenautoriteit 

• Niet gekeurde brandblussers 
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H6 Totaaloverzicht uren 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur er in 2015 aan de diverse uitvoeringsonderdelen, 

zoals aangegeven in de hoofdstukken 2, 3 en 4, is besteed. 

 

Onderdeel Urenraming Urenrealisatie 

TH Wabo (exclusief brandweer) 
Voor specificatie uren zie hoofdstuk 2 

6235 6396 

Brandweer 696 684 

VTH milieu 3149 3299 

TH Openbare ruimte 

Voor specificatie uren zie hoofdstuk 4 
9366 9959 

Totaal 19446 20350 

 

In totaal zijn er meer uren gerealiseerd aan de diverse uitvoeringsonderdelen dan vooraf is geraamd. 

De oorzaken hiervan zijn per onderdeel benoemd in de daarbij bedoelde hoofdstukken. 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken wordt geconcludeerd dat het integraal handhavingspro-

gramma 2015 grotendeels met succes is uitgevoerd. 
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