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Beste raadsleden, 

De Wet verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving verplicht de gemeente 
om de kwaliteit van de uitvoering van de Wabo-taken op peil te brengen en te houden. 
In 2016 heeft het college het beleid op hoofdlijnen voor de uitvoering van de VTH-taken 
vastgesteld met het VTH-beleidsplan 2016-2020 (zie raadsinformatiebrief GR16.00072). Op 
28 april j.l. hebben wij het jaarverslag VVH 2019 vastgesteld. In deze raadsinformatiebrief 
treft u dit jaarverslag ter kennisname aan. 

Wat is het? 
In het jaarverslag VVH 2019 wordt verslag gedaan van de wijze waarop de in het 
uitvoeringsprogramma 2019 geplande taken zijn uitgevoerd. Het is een 
verantwoordingsinstrument dat tevens dient als instrument voor evaluatie en (eventueel) 
beleidsaanpassing. In het jaarverslag VVH 2019 zijn taken opgenomen die betrekking hebben 
op de fysieke leefomgeving. Te denken valt hierbij aan taken op het gebied van bouwen, 
slopen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveilig gebruik, evenementen en parkeren. 

Achtergrond 
Met de Wet verbetering VTH beoogt de rijksoverheid in essentie twee doelen. Ten eerste 
dat gemeenten voldoende en gerichte aandacht geven aan (de verbetering van) de kwaliteit 
van uitvoering van VTH-taken. In de tweede plaats wil de wetgever verbetering van het 
functioneren van het hele Nederlandse VTH stelsel. Alle bij de uitvoering van VTH-taken 
betrokken instanties moeten op meer gelijke en kwalitatief hoogwaardige wijze inhoud 
geven aan hun taken en de uitvoering beter afstemmen om zo de effectiviteit te verbeteren. 

Interbestuurlijk toezicht 
Sinds de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 zijn provincies 
verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) op gemeenten op het gebied van de 
Wabo/VTH-taken. De beoordeling van het jaarverslag 2018 van Harlingen is door de 
provincie beoordeeld als goed. 
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Tot slot 
Met dit jaarverslag VVH 2019 voldoen wij aan de jaarlijkse plannings- en evaluatie 
verplichting op grond van de Wet verbetering VTH. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
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