Omgevingsrecht
Gemeente heeft een actueel beleid op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH), inclusief veiligheid, bouwplantoetsing,
bodembeleid en een probleem- en risicoanalyse
Gemeente heeft een consistent en duidelijk, bestuurlijk vastgesteld
Jaarprogramma op het gebied van VTH, met voldoende operationele doelen
Gemeente heeft een bestuurlijk vastgesteld Jaarverslag 2018 op het gebied van VTH
Uit het Jaarverslag blijkt dat doelen en normen op het gebied van VTH zijn
behaald volgens de wettelijke vereisten
Gemeente heeft een bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsverordening op het
gebied van VTH
Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke Ordening
Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk
vastgestelde structuurvisie(s) conform de wettelijke vereisten
Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk
vastgestelde bestemmingsplannen conform de wettelijke vereisten
Is er reden voor extra aandacht?

Archieven
Het beheer van zowel analoge als digitale overheidsinformatie voldoet aan
toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem
Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt in goede, geordende
en toegankelijke staat gebracht

Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt tijdig vernietigd dan wel
overgebracht, openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld

Zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt duurzaam beheerd en is
geplaatst in daartoe geëigende beheeromgevingen

Er is een passend verbeterplan voor het archiefbeheer; dit is alleen aan de orde
als er niet (volledig) wordt voldaan aan alle bovengenoemde punten

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting statushouders
Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse taakstelling (eerste helft van het jaar) op
het gebied van huisvesting van statushouders en heeft geen achterstand of

loopt hierop in
Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse taakstelling (tweede helft van het jaar)
op het gebied van huisvesting van statushouders en heeft geen achterstand
of loopt hierop in

Is er reden voor extra aandacht?

Monumentenwet
Gemeente heeft bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, of bij
vrijstelling op bestaande plannen, aangegeven op welke wijze wordt omgegaan
met in geding zijnde cultuurhistorische en archeologische waarden; deze
bestemmingsplannen zijn bestuurlijk vastgesteld
Gemeente heeft een commissie ingesteld die adviseert over omgevingsvergunningen
voor het aanpassen van een beschermd monument en vraagt deskundig advies bij
vergunningverlening waarbij cultuurhistorische en/of archeologische waarden aan
de orde zijn
Binnen de gemeente vindt adequaat toezicht en handhaving plaats op het gebied
van monumenten en archeologie; dit is tevens vastgelegd in documenten
Is er reden voor extra aandacht?
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Toelichting
Beleidsplan VTH 2019-2022

Het (concept) uitvoeringsprogramma 2019 is niet bestuurlijk vastgesteld
Niet van toepassing omdat er geen uitvoeringsprogramma 2019 is vastgesteld??
Niet mogelijk omdat er geen uitvoeringsprogramma 2019 is vastgesteld.

Met de vaststelling van het Beleidsplan VTH 2019-2022 en het uitvoeringsprogramma 2020
is weer aangesloten bij de VTH-beleidscyclus.
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