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Burgemeester en wethouders zijn in veel gevallen het bevoegd gezag als het gaat om de

behandeling van Wabo vergunningen en diverse soorten meldingen. Harlingen biedt de
mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning in

overleg te treden (vooroverleg). Daarnaast wordt informatie verschaft omtrent de voor een
project benodigde toestemmingen. ln dit overzicht worden de cijfers uit squit uÍteengezet.
Hierin zijn de cijfers over de jaren 20L8 ,20L9,2020 en 2021 (tot en met L4 september 2O2I)
opgenomen.

Cijfers uit Squit

*Tot en met 74 september 2027.
**Bij henadering.

ïoelichting
ln het jaarverslag 2018 is te lezen dat er een capaciteit van 2 fte beschikbaar was. ln 2019

was een kleine ondercapaciteit in het uitvoeringsprogramma opgenomen voor
vergunningverlening. Er is daarom een medewerker vergunningverlening ingehuurd in 2019

(voor in totaal 426 uur). Alle aanvragen in 2018 en 2019 zijn binnen de wettelijke termijnen
afgehandeld en de aanvragen zijn getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Om binnen de afhandelingstermijnen te blijven moest de wettelijke afhandelingstermijn een

aantal keren worden verdaagd. Er is in 2020 ook extra capaciteit ingehuurd. Vanwege

ondercapaciteit zijn er zowel in 2020 als 202L vergunningaanvragen blijven liggen.

Er is een overzicht gemaakt van de van rechtswege verleende vergunningen sinds 1 april
2021,. ln de periode tot 30 septemb er 2O2L zijn 2L vergunningen van rechtswege verleend.

Deze komen voort uit de aanvragen die in de eerdere periode zijn blijven liggen. ln de

praktijk wordt er, naast het afhandelen van vergunningen en meldingen, onder andere

steeds meer tijd besteed aan vragen die via de balie, telefoon of mail zijn gesteld. Wat vooral

opvalt aan de cijfers is dat het aantal vooroverleggen en reguliere aanvragen ieder jaar stijgt.
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