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HOOFDSTUK 1 – Algemeen

1.1.

Achtergrond

Conform artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt het handhavingsbeleid jaarlijks uitgewerkt in een
handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) waarin is aangegeven welke handhavingsactiviteiten er in het komende
jaar door de gemeente ’s-Hertogenbosch worden uitgevoerd. Dit het programma voor het jaar 2016.

1.2.

Missie, visie en doelen

In het handhavingsbeleid zijn de missie, de visie en de doelen benoemd. Deze uitgangspunten vormen de basis voor
het onderhavige HUP.
Visie
Het bereiken van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat voor inwoners en ondernemers, waarbij er oog is
voor:
- gezondheid en veiligheid
- behoud van cultureel erfgoed
- duurzaamheid en natuurontwikkeling
- behoud en verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijken

Missie
Integraal toezicht en handhaving zijn gericht op een zo groot mogelijk nalevingsgedrag om de gestelde doelen te
bereiken. Daarbij krijgen preventie en handhaving aandacht. Bij overtredingen handhaaft de gemeente op een
integrale en transparante wijze met oog voor zowel het algemeen als individuele belangen van inwoners en
ondernemers. Daarbij richt toezicht en handhaving zich op de bestuurlijk en maatschappelijk gezien meest risicovolle
situaties.

Doelen integraal toezicht en handhaving
- De gemeente zal eenduidiger opereren. Er zal sprake zijn van één benadering, één beoordelingslijn en
eventueel één handhavingsactie.
- De inzet van capaciteit zal doelmatig zijn. Aan de door het bestuur uitgezette doelen en risicovolle situaties wordt
programmatisch en gericht aandacht besteed. Het bestuur stelt prioriteiten en kan daar op sturen voor wat
betreft de toezichtintensiteit.
- De inzet van capaciteit zal efficiënt plaatsvinden. Doel is handhavingsacties waar mogelijk te bundelen zodat
zonder ‘dubbels’ toezicht wordt gehouden en waar nodig wordt gehandhaafd.
- De inzet van capaciteit als gevolg van de te maken keuzes en prioriteiten zal inzichtelijk zijn. In de nieuwe
aanpak worden de gemaakte keuzes en consequenties in het toezicht en handhaving uiteindelijk zichtbaar.

Het uitvoeringsprogramma voor 2016 is gebaseerd op de uitkomsten van het risicomodel zoals opgenomen in het
handhavingsbeleid en wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe inzichten. Het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 is geëvalueerd. Deze evaluatie is input voor onderhavig programma.
Kortheidshalve wordt verwezen naar deze evaluatie die als bijlage is bijgesloten.
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HOOFDSTUK 2 – Toezicht, capaciteitsverdeling en werkplannen

2.1.

Algemeen

Altijd is er een spanningsveld tussen de ambitie en de beschikbare capaciteit van de handhavingsorganisatie. Het
maken van de juiste keuzes op basis van een afgewogen risico-inschatting is essentieel.
In beginsel moet de gemeente ’s-Hertogenbosch alle handhavingstaken uitvoeren. Dit staat ook wel bekend als de
‘beginselplicht tot handhaving’. In de praktijk is dit niet uitvoerbaar, dienen keuzes gemaakt te worden en prioriteiten
gesteld te worden; er is namelijk nooit voldoende capaciteit om alle taken uitputtend uit te voeren. Dit is vanuit het
oogpunt van verantwoord omgaan met publieke middelen en de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en
particulieren ook niet noodzakelijk.
Risicoanalyse; accent op (brand)veiligheid, energie, monumenten en gevels binnenstad
Het stellen van prioriteiten heeft als belangrijkste doel om die activiteiten te bepalen die risicovol zijn en waar derhalve het meeste
toezicht op moet worden gehouden vanuit de overheid. Om te komen tot een kostenefficiënt en maatschappelijk verantwoord
toezicht en handhaving is in 2012 een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze risicoanalyse is een prioritering in de wettelijke
handhavingstaken aangebracht.
Het model biedt de mogelijkheid om op basis van een risico-inschatting prioriteiten te stellen binnen de (wettelijke) toezicht- en
handhavingstaken. Het model gaat ervan uit dat de prioriteit van een taak wordt bepaald door de negatieve effecten die optreden
indien de desbetreffende taak niet of niet voldoende wordt uitgevoerd. Hoe groter het negatieve effect op de omgeving, hoe hoger
de desbetreffende taak op de prioriteitenlijst komt te staan. Daarbij is telkens uitgegaan van een maximaal geloofwaardige
calamiteit die kan optreden indien een voorschrift, volgens normale bedrijfsvoering, niet wordt nageleefd. Het accent komt
daardoor bijvoorbeeld te liggen op veiligheid.

Voor dit HUP is de in 2012 opgestelde risicoanalyse als uitgangspunt genomen. Opgedane ervaringen met eerdere
programma’s zijn verwerkt in dit programma voor 2016. Toezicht en handhaving richt zich op basis hiervan op de
bestuurlijk en maatschappelijk meest relevante risicovolle situaties. Daar wordt de beschikbare capaciteit op ingezet.
Dit heeft als logisch gevolg dat minder risicovolle zaken buiten beschouwing worden gelaten. Via steekproeven, dan
wel thematisch krijgen deze zaken wel aandacht.

Dienstbaar in toezicht
Vanuit de notitie Lokale overheid: dienstbaar! is de wens om ook bij bouw en milieutoezicht de wensen van inwoners
en bedrijven meer als vertrekpunt te nemen. Gemeentelijke bouwregels en milieutoezicht mogen ondernemers en
inwoners niet in de weg staan om kansen te creëren en te pakken. We zullen waar mogelijk hun wensen meer het
vertrekpunt laten zijn en niet uitsluitend de (beleids)regels. Waar ruimte kan worden gemaakt, dient deze ook te
worden geboden.

Samenwerking met de omgevingsdienst ODBN
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil een krachtige en dienstbare rol in regionale samenwerkingsverbanden.
We willen vanuit onze groter wordende verantwoordelijkheid als centrumgemeente een sterkere betrokkenheid tonen
bij onze regio en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden waaraan we als gemeente deelnemen. We zullen onze
bijdrage aan de ODBN als regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden invullen vanuit de houding “krachtig waar
nodig, dienstbaar waar mogelijk” in plaats van “we halen het maximale voor onze gemeente eruit”.
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2.2.

Vormen van toezicht

In de uitoefening van het toezicht op de geprioriteerde activiteiten kan onderscheid gemaakt worden tussen drie
vormen van toezicht:
- Programmatisch toezicht;
- Thematisch toezicht;
- Toezicht naar aanleiding van klachten, meldingen en calamiteiten.
Onder programmatisch toezicht vallen in grote lijnen twee vormen van toezicht. Het gaat ten eerste om het reguliere
toezicht op omgevingsvergunningen en ontvangen meldingen. Dit zijn vooral controles in de bouwfase, maar ook bij
verbouw, sloop en beëindiging. Ten tweede gaat het om periodieke controles in de gebruiksfase met een accent op
milieu en brandveiligheid.
Onder thematisch toezicht wordt verstaan: het toezicht met betrekking tot (jaarlijks) vastgestelde thema’s. Deze
thema’s vloeien onder meer voort uit landelijke of regionaal vastgestelde thema’s en maatschappelijk of politiek
geprioriteerde thema’s. Ook gaat het om bouwtoezicht in de gebruiksfase, dat vooral thematisch wordt opgepakt.
Om in te kunnen spelen op de actualiteiten worden de thema’s jaarlijks bepaald, zie hoofdstuk 4. Het betreft hier met
name toezicht in de gebruiksfase.
Klachten, meldingen en calamiteiten worden altijd in behandeling genomen en onderzocht. Hierbij geldt evenwel dat
het doorpakken op overtredingen niet altijd gebeurt als deze laag scoren in de prioriteitstelling op basis van het
risicomodel.

2.3.

Beschikbare capaciteit toezicht en handhaving

Conform het inrichtingsplan zijn in de nieuwe afdeling VTH Omgevingsrecht per 1 januari 2016 voor het team
Integraal toezicht 11,5 fte beschikbaar. Uitgaande van 1.425 productieve uren per fte en exclusief de
handhavingsregisseur en de managementuren van de teamleider (0,7 fte) komt het neer op 13.965 productieve uren
voor het uitvoeren van het HUP programma. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden
uitgevoerd door de omgevingsdienst en de brandweer.
Naast de vaste capaciteit van het team Integraal toezicht is er nog extra capaciteit beschikbaar ten laste van een
specifiek aanvullend budget, namelijk 1.2 fte voor het uitvoeren van het project ‘energiebesparing bedrijven’,
waarvoor nog voldoende middelen voor 2016 beschikbaar zijn.
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HOOFDSTUK 3 – Programmatisch toezicht

3.1.

Controlefrequentie en toezichtintensiteit

In onderstaande tabel is het gewenste toezicht weergeven zonder dat rekening is gehouden met de beschikbare
capaciteit.

Prioriteit object

Controlefrequentie

Toezichtintensiteit

1

Hoog risicoprofiel

Gedetailleerde controle op
basis digitale checklist

2

Gemiddeld risicoprofiel

3

Laag risicoprofiel

4

Zeer laag risicoprofiel

1 x per jaar
100% op alle vergunningen/
meldingen
1 x per 2 jaar
80% van de vergunningen/
meldingen
1 x per 5 jaar
70% van de vergunningen/
meldingen
1 x per 10 jaar
15% van de vergunningen/
meldingen

3.2.

Hoofdlijnen + kenmerkende
details op basis van digitale
checklist
Hoofdlijnen op basis van
digitale checklist
Steekproef op basis van
digitale checklist

Prioritering activiteiten en taken en inzet handhavingscapaciteit

Aan de hand van bovenstaand risicomodel wordt de keuze gemaakt om bij een nieuw verleende
omgevingsvergunning wel of geen toezicht uit te voeren. Bij die vergunningen waarbij wel toezicht wordt gehouden
wordt vervolgens de keuze gemaakt op welke onderdelen toezicht wordt gehouden. De prioriteit ligt hierbij met name
op de controle op omgevings-, constructie- en brandveiligheid. Maar ook bij monumenten en gebouwen waarbij
milieuaspecten spelen heeft toezicht in de bouwfase een hoge prioriteit. Tevens kijken we in het kader van
energiebesparing extra goed naar de EPC norm.
Ook voeren we toezicht uit bij bestaande panden in de zogenaamde gebruiksfase. De nadruk ligt hierbij op controles
van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandveiligheid gebouwen. Met de beschikbare capaciteit
worden de bedrijven en panden gecontroleerd met de hoogste prioriteit. Aan de hand van de risicoanalyse maken
we een keuze voor een aantal bedrijfstakken en objecten. Veiligheid en energiebesparing zijn ook hier belangrijke
prioriteiten.
Indien alle nieuwe vergunningen in de bouwfase en alle geprioriteerde panden in de gebruiksfase conform het
risicomodel gecontroleerd worden is aanzienlijk meer dan de beschikbare capaciteit nodig. Daarom stellen we een
aangepaste inzet in uren voor, waarbij we steeds kiezen voor de meest risicovolle objecten.
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Toezicht bouwfase
Voor het aantal benodigde controles in de bouwfase wordt uitgegaan van een kengetal op basis van bouwkosten.
Aan de hand van een landelijk benchmark onderzoek gaan we uit van vijf uur als gemiddeld benodigde tijd voor één
controlebezoek. In deze vijf uren zijn reistijd, dossieronderzoek, dossieroverdracht, controle op locatie, eventuele
hercontrole en administratieve verwerking opgenomen.
Vanaf 2013 zien we weer een toename van het aantal verleende omgevingsvergunningen; de bouw trekt weer aan.
Rekening houdend met een toename van 10 % van het aantal vergunningen in 2016 zijn de volgende uren
benodigd.

Bouwsom

Totaal verwachte
aantal 2016

%
*

Te controleren
objecten 2016

Aantal controles
per object

Uren per
controle

Totaal
uren

1100
70
100
30
6
1.306

15
70
80
100
100

160
50
80
30
6
326

1
2
3
8
16

5
5
5
5
5

800
500
1.200
1.200
500
4.200

< € 25.000
€ 25.000 - € 75.000
€ 75.000 - € 500.000
€ 500.000 - € 5.000.000
> € 5.000.000
Totaal

* de percentages en kengetallen zijn bij benadering; de optelling in de tabel is afgerond.

Parkeerdek Mediamarkt; prima!

Teveel buizen verdieping woningbouw

Te lage druk bouwgrond

Slordig voeg- en metselwerk binnenstad
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Vanaf 1 april 2015 voert de omgevingsdienst het toezicht uit op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest en de inzet
van mobile puinbrekers. Wat voor het team Integraal toezicht is overgebleven is het toezicht op het niet bedrijfsmatig
verwijderen van asbest, de vooraanschrijvingen die als gevolg van het niet voldoen aan de voorwaarden uit de
sloopmelding worden verstuurd, de administratieve en de financiële administratie.

Asbestcontainer onvoldoende veilig afgesloten

Asbestcontainer mag niet te lang op openbare weg staan

In de afgelopen jaren is gebleken dat door het vooroverleg in het kader van het thema “Gevels in de binnenstad” er
tijdens de uitvoering nauwelijks wordt afgeweken van de vergunningen. Extra toezicht hierop is hierdoor niet meer
noodzakelijk.
Naast het bouwtoezicht bij nieuwe vergunningen besteden wij uren aan controles van aanvragen Drank- en
Horecawet waarbij de bouwkundige inrichting wordt gecontroleerd, de afhandeling van aanvragen voor een
rioolaansluiting en bronnering en ambtshalve constateringen. Dit zijn overtredingen die door inspecteurs worden
opgemerkt ‘in het vrije veld’ die dermate ernstig zijn dat ze moeten worden opgepakt.

Taak
40 controles bouwkundige inrichting Drank- en Horecawet
40 riool- en bronnering vergunningen
Ambtshalve constateringen (conform besteedde uren in 2015)
Totaal

Uren
200 uur
200 uur
700 uur
1.100 uur

De brandweer heeft een adviserende rol bij het programmatisch toezicht en voert jaarlijks thematische controles uit,
zie hoofdstuk 4. De beschikbare capaciteit wordt bepaald vanuit de veiligheidsregio zelf en in overleg met de
gemeente nader ingevuld.
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Toezicht taakveld Milieu
In de gebruiksfase worden bedrijven afhankelijk van het risicoprofiel een keer per jaar, per twee, vijf of tien jaar
gecontroleerd. Behalve het risicoprofiel is ook het naleefgedrag bij de laatste controle(s) van belang; bedrijven die
goed presteren hoeven minder vaak te worden gecontroleerd. Jaarlijks worden deze prioriteiten zowel conform het
risicomodel als op basis van de laatste inzichten bepaald.
De prioriteit in 2016 van de afdeling Toezicht en handhaving voor milieu voor de controles die de gemeente zelf
uitvoert ligt bij die bedrijven die conform het risicomodel bij voorkeur een keer per twee jaar moeten worden
gecontroleerd. Omdat dit aantal veel groter is dan met de huidige bezetting haalbaar is geven we prioriteit aan die
bedrijven die de laatste jaren niet meer zijn bezocht. Voor deze controles geldt een kengetal van 15,5 uur.
Jaarlijks komen er nieuwe meldingen binnen van bedrijven die zijn gestart. Deze moeten in principe allemaal worden
gecontroleerd, maar dat is met de huidige capaciteit niet haalbaar. We gaan uit van 150 meldingen voor 2016
waarvan wij 75, de meest risicovolle, controleren. Daarvoor is gemiddeld 10 uur nodig.

Categorie

Aantal

Frequentie

Te controleren in
2016

Uren per controle

III en IV
II en III
I

375
2.500
500
150
3.525

Jaarlijks bepaald
1x per 2-5 jaar
N.a.v. klachten
Nieuwe bedrijven

175
325

/
15,5

ODBN
5.000

75
475

10

750
5.750

Totaal

Totaal uren

Voorbeelden van bedrijven per categorie
Categorie 1 (toezicht gemeente)
Fietsenmaker, boekbinderij, kapperszaak, woning met propaantank, pottenbakkerij, tandartspraktijk, meubelzaak,
sportaccommodatie, gasdrukmeet- en regelstation, riool- en poldergemaal, caravanstalling
Categorie 2 (toezicht gemeente)
Kantoor- en verblijfsgebouwen, horecabedrijven, fietsen- en brommermaker, bedrijf met propaantank, bouwbedrijf,
melkveehouderij, fruitteeltbedrijf, houtbewerkingsbedrijf, bedrijfseigen motorvoertuigstalling, manege, brood- en banketbakkerij,
supermarkt en detailhandel, installatiebedrijf, groothandel
Categorie 3 (toezicht gemeente + ODBN)
Glastuinbouw, grote horeca-aangelegenheid, benzinetankstation, camping/vakantiepark, drukkerij en grafisch bedrijf, opslag- en
transportbedrijf, auto- en motorreparatiebedrijf, zwembad/badhuizen, hout- en metaalproductiebedrijf, intensieve veehouderij,
schietvereniging
Categorie 4 (toezicht ODBN)
Bewerkingsfabriek vleesafval, visverwerkingsbedrijf, groenten en fruitconserveringsfabriek, melkproductenfabriek, zetmeelfabriek,
mengvoeder, vervaardiging azijn en kruiden, bierbrouwerij, tabaksverwerkingsindustrie, lederfabriek, vervaardiging pulp,
smeerolienfabriek, verf- en lakfabriek, farmaceutische grondstoffenfabriek, betonfabriek, gipsfabriek, elektriciteitsproductiebedrijf,
betonfabriek, farmaceutische grondstoffenfabriek, verf- en lakfabriek, kunstmeststoffenfabriek

Vanwege het vertrek van medewerkers, de nieuwe samenwerking met de omgevingsdienst, de reorganisatie en de
ervaringen met het huidige risicomodel is het belangrijk om weer aandacht te besteden aan het bedrijvenbestand en
de systematiek van risico indeling en planning. In 2016 worden daarvoor 200 uren gereserveerd.
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Omgevingsdienst ODBN
De omgevingsdienst (ODBN) voert de toezichtstaken uit die bij wet zijn aangewezen bij de meest risicovolle
bedrijven. Dit zijn 375 bedrijven. In 2016 worden 175 bedrijven gecontroleerd.
De werkzaamheden voor de BRZO-bedrijven (meest risicovolle bedrijven met veel gevaarlijke stoffen) zijn
weggelegd bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) als een van de zes landelijke BRZO RUD’s.
De controleprioriteiten bij deze bedrijven worden landelijke bepaald.
De ODBN voert ook taken uit bij puinbrekers en op het gebied van asbest en grondstromen. Dit zijn met het toezicht
op de meest risicovolle bedrijven de zogenaamde basistaken, waarvan wettelijk is vastgelegd dat deze uitgevoerd
moeten worden door een omgevingsdienst.
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HOOFDSTUK 4 – Thematisch toezicht

4.1.

Algemeen

Zoals is aangegeven wordt onder thematisch toezicht het toezicht met betrekking tot jaarlijks vastgestelde thema’s
verstaan. Deze thema’s vloeien onder meer voort uit landelijke/regionale thema’s en maatschappelijk/politiek
geprioriteerde thema’s.

4.2.

Thematisch toezicht taakveld Bouwen

Het thematisch toezicht voor Bouwen ziet dit jaar op de volgende thema’s. Deze zijn nader gespecificeerd in de
bijlage. Het accent ligt hierbij vooral op brandveiligheid, maar ook welstand (Gevels binnenstad), financiën (precario),
illegale bouw en gebruik (Woonwagencentra, Dijklint Orthen, vlonders en groenstroken) en vervuiling.
Thema

Uren

Aarding woningen
Kamerbewoning
Buurthuizen, kerken en verenigingsgebouwen
Bijzondere woongemeenschappen
Gevels binnenstad
Precario
Hotels B&B
Jeroen Bosch 500
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Brabanthallen
Woonwagencentra
Dijklint Orthen
Vlonders zonder vergunning
Vervuilde panden
Groenstroken (landjepik)
Totaal

10
400
200
75
600
750
150
50
50
50
150
100
100
50
50
2.785

Het toezicht met betrekking tot deze objecten is nader beschreven in de in bijlage 1 opgenomen tabellen.

4.3.

Thematisch toezicht taakveld Milieu

Het thematisch toezicht voor het taakveld Milieu ziet dit jaar op de volgende thema’s en branches.
Thema
Controles onbekende bedrijven Vinkel en Nuland
Horecageluid (nachtcontroles)
Pilot geluid Korte Putstraat
Energiebesparing bedrijven
Planning, risicomodel en bedrijvenbestand
Totaal

Uren
1.250
50
50
Apart budget
200
1.550

Het toezicht met betrekking tot deze objecten is nader beschreven in de in bijlage 1 opgenomen tabellen.
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4.4.

Thematisch toezicht Brandweer

Voorgesteld wordt om voor 2016 uitvoering aan toezicht te geven voor objecten die onder prioriteit 1 en 2 PREVAP
(landelijk risicomodel brandweer) vallen. Het thematisch toezicht van de brandweer ziet dit jaar op de volgende
objecten.
Thema
Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie (voor zover niet gecontroleerd in 2015
Gebouwen met een logiesfunctie (hotels)
Bijzondere woonfuncties zoals vluchtelingenopvang en antikraak
Gebouwen met een cel functie
Kinderdagverblijven
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie > 500 personen; theaters, bioscopen, evenementgebouwen, centraal station
Woongebouwen met verminderd zelfredzame personen; seniorenflats met veel zorg op afroep
Het toezicht met betrekking tot deze objecten is nader beschreven in de in bijlage 1 opgenomen tabellen.

De brandweer kan in 2016 voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 100 controles uitvoeren, inclusief hercontroles.

HOOFDSTUK 5 – Toezicht klachten, meldingen en calamiteiten

Naast programmatisch en thematisch toezicht kan de handhavingsorganisatie ook te maken krijgen met andere
vormen van toezicht. Daarbij valt in eerste instantie te denken aan:




Handhavingsverzoeken van burgers;
Klachten van burgers (bijvoorbeeld over horecageluid); en
Incidenten en calamiteiten waarbij de inzet van de handhavingsorganisatie noodzakelijk is.

Het aantal incidenten en calamiteiten valt niet te voorspellen. Het aantal klachten en handhavingsverzoeken is
geschat op basis van cijfers over de afgelopen jaren. Gezamenlijk wordt in 2015 15% van de beschikbare capaciteit
gereserveerd voor deze taken. Hierbij geldt evenwel dat overtredingen in beginsel niet worden opgepakt als deze
laag scoren qua prioritering vanuit de programmering.
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HOOFDSTUK 6 – Tot slot

Verdeling totale uren team Toezicht
Taak

Benodigde uren

Bouwfase
Overige taken
Thematisch bouw
Klachten bouw
Subtotaal
Eigen formatie bouw
Inhuur bouw

4.200
1.100
2.785
1.300
9.485

Programmatisch milieu
Thematisch milieu
Klachten milieu
Subtotaal
Eigen formatie milieu
Inhuur milieu

5.750
1.550
700
8.000

Totaal

17.485

Beschikbare uren

FTE inrichtingsplan

7.790
1.695

7.790/1.425 = 5,45

6.200
1.800

6.198/1.425 = 4,35

17.485

9,8

Met de vaststelling van onderhavig uitvoeringsprogramma is voldaan aan het gestelde in artikel 7.3 van het Bor.
Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het geactualiseerde handhavingsbeleid (Beleidsregels Toezicht/
Handhaving Fysieke Leefomgeving 2016 – 2018) en de concept evaluatie van het HUP 2015.
Door het HUP 2016 mede te baseren op de evaluatie HUP 2015 is thans invulling gegeven aan het cyclische proces
van handhaving.
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Bijlage 1. Tabellen thematisch toezicht.
Taakveld BOUWEN

Aarding woningen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Handhaving op de veiligheidsaarding van elektrische installaties
Woningen
30
30
Enkelvoudig toezicht
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over woningen met veilige elektrische
installaties
Bij woningen waarbij metalen leidingen zijn vervangen in niet geleidend
kunststof, voorkomen dan wel beëindigen van onveilige elektrische
installaties door het ontbreken van een aardingsnet
Bouwbesluit 2012 – NEN 1010
Een afname van het aantal woningen met onveilige elektrische installaties
door het ontbreken van een aardingsnet
Adressen overtreding vanuit brief Brabant Water en Enexis
10 uur
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Kamerbewoning
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

Toezicht op (brand)veiligheid, strijd bestemmingsplan,
huisvestingsverordening en leefbaarheid
Alle kamerverhuurpanden in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
400 (tot nu toe bekende adressen)
50
Integraal toezicht bouwen en brandweer
Hoog (bouwfase) en Gemiddeld (gebruiksfase)
’s-Hertogenbosch heeft (brand)veilige kamerverhuurpanden
Realiseren van kamerverhuurpanden die voldoen aan het bouwbesluit,
bestemmingsplan en huisvestingsverordening.
Gedetailleerde integrale controle op basis van specifieke checklist “thema
kamerbewoning ‘s-Hertogenbosch”
Een afname van het aantal illegale en (brand)onveilige kamerverhuurpanden
Op basis van de Gemeentelijke Basis Administratie (inschrijvingen
personen) worden wijkgericht de adressen geselecteerd waar een
vermoeden bestaat dat een pand gebruikt wordt voor kamerbewoning
400 uur

Brandgevaarlijke situaties bij kamerbewoning
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Buurthuizen, kerken en verenigingsgebouwen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Toezicht op (brand)veiligheid en milieuregelgeving
Buurthuizen, kerken en verenigingsgebouwen (openbare gebouwen)
30 + 20 + 50 = 100
25 (verenigingsgebouwen)
Integraal toezicht bouwen, milieu en brandweer
Hoog (bouwfase) en Gemiddeld (gebruiksfase)
’s-Hertogenbosch heeft gebruiksveilige buurthuizen, kerken en
verenigingsgebouwen
Het voorkomen en beëindigen van (brand)onveilige situaties bij
buurthuizen, kerken en verenigingsgebouwen
Gedetailleerde integrale controle op basis van specifieke thema checklist
Een afname van het aantal (brand)onveilige buurthuizen, kerken en
verenigingsgebouwen
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
200 uur

Vluchtgevaarlijke situaties bij buurthuizen,
Verenigingsgebouwen en kerken
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Bijzondere woongebouwen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Toezicht op (brand)veiligheid en milieuregelgeving
Bijzondere woongebouwen (kloosters, anti-kraak etc.)
16
10
Integraal toezicht bouwen, milieu en brandweer
Hoog (Bouwfase) en Gemiddeld (gebruiksfase).
’s-Hertogenbosch heeft gebruiksveilige bijzondere woongebouwen
Het voorkomen en beëindigen van (brand)onveilige situaties bij bijzondere
woongebouwen
Gedetailleerde integrale controle op basis van specifieke thema checklist
Een afname van het aantal (brand)onveilige bijzondere woongebouwen
Controle a.d.h.v. bestaande vergunningen met daaraan gekoppeld
eventuele maatwerkvoorschriften
75 uur

Antikraak panden en kloosters
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Gevels Binnenstad
Toelichting taak

Soort object

Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

- Toezicht en handhaving op illegaal aangebrachte reclame-uitingen
- Het geven van presentaties over beleid en eventuele subsidiemogelijkheden
- Het adviseren en begeleiden van ondernemers, eigenaren, architecten,
brouwerijen schildersbedrijven en aannemers
- Reclame-uitingen in de gehele binnenstad.
- (Nieuwe) puien en totale gevels
- Vervangen en vernieuwen kozijnen, schilderwerk, zonweringen, airco’s,
rolluiken, handelsreclame etc.
400
400
Integraal toezicht bouwen en stadstoezicht
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft een kwalitatief hoogwaardig en karakteristiek
historische binnenstad
Het geven van voorlichting over reclames en gevels in de binnenstad en
het handhavend optreden tegen illegaal (zonder vergunning) aangebrachte
of aangepaste reclames, puien en rolluiken
Controle op basis van specifieke thema checklist
Een afname van wildgroei aan schreeuwerige reclames, rommelige puien
en dichte rolluiken in de karakteristiek historische binnenstad
Preventief en repressief toezicht voor het rijk beschermd stads- en
dorpsgezicht
600 uur
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Precario
Toelichting taak

Soort object

Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect

Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)

Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

Het beoordelen en verlenen van de toestemming tot het tijdelijk in
gebruik hebben van gemeentegrond ten behoeve van
(bouw)werkzaamheden
Met bouwhekken of op andere wijze gemarkeerd werkterrein op
openbaar gebied (gemeentegrond) voor materiaal, materieel, steigers
etc.
485
485
Integraal bouwen en stadstoezicht
N.v.t.
’s-Hertogenbosch heeft geen ongewenste en onveilige situaties als
gevolg van tijdelijke plaatsing van voorwerpen/stoffen op of boven
openbare gemeentegrond
Het in rekening brengen van de precariobelasting en waarborgsom.
Signaaltoezicht in de binnenstad (beschermd stad en dorpsgezicht) op
bouw- en sloopwerkzaamheden waar geen omgevingsvergunning voor
is afgegeven
Analoog formulier
Afname van het zonder vergunning in gebruik nemen van
gemeentegrond. Inkomsten in de vorm van precariobelasting
(circa € 85.000) en zekerheid tot het herstellen van schade aan
gemeente eigendommen vanuit de waarborgsom. Het voorkomen van
bouwen en verbouwen zonder omgevingsvergunning.
Samenwerking en signaleren van overtredingen over en weer tussen
Stadstoezicht, verkeersdeskundigen, belanghebbenden en taakveld
bouwen is essentieel.
750 uur
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Controle EPC
Toelichting taak

Soort objecten
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument

Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Het toetsen van de EPC berekening bij een aanvraag
omgevingsvergunning en het toezicht op specifiek bepalende
onderdelen vanuit de EPC berekening bij de uitvoering van het
bouwwerk.
Nieuwbouw objecten waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven
600
20
Enkelvoudig toezicht
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog in aansluiting op project
‘Energiebesparing bedrijven’
’s-Hertogenbosch heeft nieuwbouw die voldoet aan de gestelde normen
voor wat betreft energieverbruik.
Het verminderen van het energieverbruik benodigd voor het verwarmen
en of koelen van nieuwbouw objecten.
Controle op basis van specifieke thema checklist. Steekproefsgewijs
worden van de nieuw gebouwde objecten thermografische foto’s en
blowerdoortesten uitgevoerd (specifiek budget)
Afname van panden die niet energiezuinig worden gebouwd conform de
landelijke energienormen uit het Bouwbesluit
Controle a.d.h.v. nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
In uren programmatisch toezicht
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Bed & Breakfast panden
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

Toezicht op (brand)veiligheid en strijd bestemmingsplan
Woningen met Bed & Breakfast faciliteit en Airbnb (niet bewoond door
eigenaar)
55
55
Integraal toezicht bouwen, brandweer
Hoog (bouwfase) en Gemiddeld (gebruiksfase)
’s-Hertogenbosch beschikt over (brand)veilige Bed & Breakfast panden
Het beëindigen van illegale B&B’s en AirBnB’s en het voorkomen van
(brand)onveilige situaties
Checklist
Een afname van het aantal illegale en (brand)onveilige B&B panden en
Airbnb’s
Op basis van internetsites worden adressen geselecteerd en telefonisch
e
benaderd voor een 1 onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van dit
onderzoek worden vervolgstappen genomen.
150 uur

Jeroen Bosch 500 in 2016
Toelichting taak

Aantal controle-objecten
Alle objecten binnen
deze categorie of
selectie?
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

De afdeling VTH heeft een afgevaardigde die deelneemt in een gemeente
breed team die voorbereidingen treft voor de evenementen in het kader van
het Jeroen Bosch 500 jaar 2016
30
30

Gemeente breed
Hoog
Veilige evenementen die in het kader van het Jeroen Bosch 500 jaar
worden georganiseerd
Uitvoeringswerkzaamheden van en aan bouwwerken afstemmen op de
georganiseerde evenementen Jeroen Bosch 500
N.v.t.
Uitvoeringswerkzaamheden van bouwwerken in de binnenstad veroorzaken
geen ongewenste of onveilige situaties voor de evenementen Jeroen Bosch
500
De afgevaardigde van de afdeling VTH coördineert a.d.h.v. de
evenementenkalender Jeroen Bosch 500 de situaties waar
uitvoeringswerkzaamheden aan bouwwerken moeten worden afgestemd
met het evenement
50 uur
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Periodiek overleg verbouwwerkzaamheden aan het JBZ
Ziekenhuis (> 500 zelf- en niet zelfredzame gebruikers)
1
1
Integraal toezicht bouwen en brandweer
Hoog
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is brandveilig
Het voorkomen van een brandonveilige situatie van dit specifieke
gebouw. De processen binnen dit ziekenhuis zijn dynamisch en aan
veranderingen onderhevig. Met regelmaat vinden hierdoor
aanpassingen of verbouwwerkzaamheden aan het gebouw plaats
Integrale checklist
Het voorkomen van (brand)onveilige situaties bij verbouw
werkzaamheden
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik)
of melding brandveilig gebruik
50 uur

Na verbouwing brandscheiding
onvoldoende gecontroleerd
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Brabanthallen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Periodiek overleg
Bijeenkomstfunctie (> 500 gebruikers)
1
1
Integraal toezicht bouwen en brandweer
Hoog
De Brabanthallen zijn brandveilig
Het voorkomen van een brandonveilige situatie bij het gebruik
(evenementen en congressen)
Integrale checklist
Het voorkomen van (brand)onveilige situaties bij gebruik evenementen
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik)
of melding brandveilig gebruik
50 uur

Dranghekken geplaatst voor nooduitgangen
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Schouwen woonwagencentra
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Toezicht op bouwen en gebruik zonder omgevingsvergunning en illegaal
gebruik van de openbare ruimte.
Woonwagencentra
14
2 (woonwagencentra De Moerputten en Bilderdijkstraat)
Integraal toezicht Bouwen, OOV, Wonen en Grondzaken
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft woonwagencentra in overeenstemming met
bestemmingsplan
Het voorkomen dan wel handhaven van illegale bouw en illegaal gebruik
van bouwwerken en gronden. In het kader van leefbaarheid en grote
investering (miljoenen) die de gemeente in het WWC De Moerputten
heeft gedaan
Integrale checklist
Op de woonwagencentra in de gemeente ’s-Hertogenbosch staan geen
illegale bouwwerken en worden bouwwerken en gronden gebruikt
overeenkomstig het bestemmingsplan
Projectmatige aanpak georganiseerd vanuit de afdeling OOV.
150 uur

Ingebruikname gemeentegrond buiten
woonwagencentrum
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Dijklint Orthen Links
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen

Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Toezicht op bouwen zonder omgevingsvergunning, gebruik in strijd met
bestemmingsplan en illegaal gebruik van de openbare ruimte
Bouwwerken
30
30
Integraal toezicht Bouwen, OOV, Wonen en Grondzaken
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft een genormaliseerd Dijklint Orthen Links
Het voorkomen dan wel handhaven van illegale bouw en illegaal gebruik
van bouwwerken en gronden. In het kader van leefbaarheid
buitengebied
Integrale checklist
In Orthen Links staan geen illegale bouwwerken en worden bouwwerken
en gronden gebruikt overeenkomstig het Bestemmingsplan
Projectmatige aanpak georganiseerd vanuit de afdeling OOV.
100 uur
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Vlonders De Groote Wielen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Toezicht op bouwen zonder omgevingsvergunning, gebruik in strijd met
bestemmingsplan en illegaal gebruik van de openbare ruimte
Vlonders gelegen aan de De Groote Wielen Plas
200
200
Integraal toezicht Bouwen, Wonen en Grondzaken
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft een genormaliseerde wijk De Groote Wielen
Het voorkomen dan wel handhaven van illegale bouw en illegaal gebruik
van gemeentegrond. In het kader van leefbaarheid.
Integrale checklist
Verminderen van het aantal illegaal gebouwde vlonders boven
gemeentegrond
Projectmatige aanpak georganiseerd vanuit de Bouwen
100 uur
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Bouwwerken op Groen- en reststroken
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Illegale bouwwerken op gemeentegrond, ‘landjepik’ (Groen- en
reststroken)
Bouwwerken
40
40
Integraal toezicht R&B, WGZ en Bouwen
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft géén ongewenste bouwwerken op
gemeentegrond
Handhaven van illegale bouwwerken op gemeentegrond
Rapportage van WGZ
Er staan geen illegale bouwwerken op gemeentegrond
Georganiseerd vanuit WGZ plan van aanpak project Groen- en
reststroken
50 uur
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Ernstig vervuilde en verwaarloosde panden
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Ingrijpen en helpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren
Woningen
10
10
Integraal toezicht Bouwen, OOV
Gemiddeld opgeschaald naar Hoog (Bestuursmatig)
’s-Hertogenbosch heeft geen woonoverlast en verloedering van
woningen en helpt psychisch kwetsbare inwoners
Aanpak woonoverlast en verloedering in het kader van leefbaarheid
Integrale checklist
Een afname van overlast veroorzaakt door psychisch kwetsbare
(zelfstandig wonende) inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
Projectmatige aanpak georganiseerd vanuit de afdeling OOV
50 uur
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Taakveld MILIEU

Controle bedrijven Nuland en Vinkel
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal
objecten
Aantal te
controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk
effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

Uitvoeren van controles bij onbekende bedrijven in Nuland en Vinkel, op adequaat niveau
brengen
WM-inrichtingen
129
80

Milieu, signaaltoezicht bouwen
Hoog
WM-inrichtingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch houden zich aan en handelen conform
de voorschriften van het Activiteitenbesluit
Actualiseren controles bedrijvenbestand
Digitale checklist
Afname overtredingen
In 2015 zijn er in Nuland en Vinkel gevelcontroles uitgevoerd van inrichtingen die onbekend
zijn en niet voorkomen in het inrichtingenbestand van de voormalige gemeente Maasdonk.
De adressen volgend uit deze gevelcontrole worden nu inhoudelijk gecontroleerd.
1250 uur

Horeca-geluid
Toelichting taak

Aantal controles
Alle objecten
binnen deze
categorie of
selectie?
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk
effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

1. Het tijdens de nachturen in het weekeinde controleren van horecabedrijven op
geluidsvoorschriften/ gebruik van de muziekgeluidsbegrenzer (maatwerkvoorschrift)
2. Het uitvoeren van een pilot geluid met een Metrao meetsysteem in de Korte
Putstraat gedurende 3 maanden
4 geluidcontrolerondes
Begeleiding gedurende 3 maanden van de pilot
Geselecteerd aantal, waarbij prioriteit wordt gegeven aan horecabedrijven waarover
geluidsklachten bekend zijn.

Aspectcontrole (anonieme geluidsmeting)
Hoog
Terugdringen geluidsoverlast
Handhaven geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit
Geluidsrapport
Afname klachten geluidsovertredingen
50 uur voor controles / 50 uur voor Pilot
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Energiebesparing bedrijven op toezicht uitvoeren energie-audit
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal
objecten
Aantal te
controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk
effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit toezicht

Het controleren van de bedrijven en instellingen die verplicht zijn om op basis van nieuwe
wetgeving (EED-richtlijn) een energie-audit uit te voeren.
Bedrijven en instellingen
150
Alle objecten aangezien de verplichting gold om voor 5 december 2015 een energieaudit uit
te voeren.
Nee wel signaalfunctie voor Bouwen
Laag / Bestuurlijk Hoog door keuze inzet specifiek project
’s-Hertogenbosch beschikt over bedrijven en instellingen die energiebesparende
maatregelen nemen
Toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften
Het ingediende energiebesparingsonderzoek
Energiebesparing - Rechtsgelijkheid
Controle en beoordeling op binnen gekomen energie-audits van de verplichte bedrijven en
instellingen. Een energie-audit is een energiebesparingsonderzoek. Beoordeling rapportage
en vastleggen zekere maatregelen in een brief.
1200 uur
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Energiebesparing bedrijven
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal
objecten
Aantal te
controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk
effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Het branchegewijs controleren van geselecteerde bedrijven op de energiebesparingsvoorschriften van het Activiteitenbesluit
Bedrijven
250 (ODBN heeft een eigen controleprogramma voor bedrijven in ‘s-Hertogenbosch waar zij
toezicht houden)
54 nieuwe controles
70 hercontroles
Nee wel signaalfunctie voor Bouwen
Laag / Bestuurlijk Hoog door keuze inzet specifiek project
’s-Hertogenbosch beschikt over bedrijven en instellingen die energiebesparende
maatregelen nemen
Toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften
Bezoekverslag / Checklist ‘Energie en winst’ of ‘Erkende maatregellijsten’
Energiebesparing
Overleg met ODBN
1000 uur
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Metalelektro
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal
objecten
Aantal te
controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk
effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit toezicht

Het controleren van Metalelektro bedrijven op de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
Metalelektro bedrijven
10
10

Milieu, signaaltoezicht bouwen
Hoog
Metalelektro bedrijven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch houden zich aan en
handelen conform de voorschriften van het Activiteitenbesluit
Toezicht op de voorschriften
Gedetailleerde integrale controle op basis van specifieke thema checklist
Afname overtredingen
Brancheaanpak regio, overleg met ODBN
Uren zitten in programmatisch toezicht
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Taakveld BRANDWEER

Carnaval
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden

Capaciteit

Toezicht horeca op het voldoen aan de (brand)veiligheidseisen t.a.v. bruikbaarheid
nooduitgangen, brandgevaarlijke aankleding, aantal aanwezige personen in het object.
Cafés
300
50 (Het gaat hierbij om objecten waarbij voorgaand jaar overtredingen zijn
geconstateerd + steekproefsgewijs 10% van totaal aantal objecten)
Enkelvoudige controle door het taakveld brandweer.
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt eveneens tijdens carnaval over (brand)veilige
horecagelegenheden.
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties tijdens carnaval.
Checklist
Afname aantal objecten waarbij sprake is van een (brand)onveilige situatie/overtreding.
De controles worden tijdens de carnavalsperiode uitgevoerd op basis van de
gebruiksmeldingen en adviezen die de brandweer heeft afgegeven (onder andere
toegestane materialen voor tijdelijke aanbouwen en op basis van overtredingen uit
voorgaande jaren)
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per gemeente

Omschakeling Restaurant - Café
Toelichting taak

Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit

Toezicht horeca op het voldoen aan de (brand)veiligheidseisen t.a.v. bruikbaarheid
nooduitgangen, brandgevaarlijke aankleding, aantal aanwezige personen in het object.
Omschakeling van restaurant naar café functie
Restaurant - Café
6
6
Integraal brandweer - bouwen
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over (brand)veilige horecagelegenheden.
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties
Checklist brandweer
Afname aantal objecten waarbij sprake is van een (brand)onveilige situatie/overtreding.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per gemeente
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Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle brandveiligheid van gebouwen met een gezondheidszorgfunctie
(voor zover niet gecontroleerd in 2015)
Verpleeg, verzorgings- en bejaardenhuizen
40
20
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige zorginstellingsgebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een gezondheidszorgfunctie
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer.
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente

Gebouwen met een logiesfunctie
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle brandveiligheid van gebouwen met een logiesfunctie (hotels)
Hotels
12
12
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige logiesgebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een logiesfunctie
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer.
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente
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Gebouwen met een tijdelijke woonfunctie
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle op brandveiligheid van gebouwen met een tijdelijke woonfunctie
Vluchtelingenopvang en Antikraak
40
10
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige woongebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een tijdelijke woonfunctie
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente

Gebouwen met een kinderopvangfunctie
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle op brandveiligheid van gebouwen met kinderopvang
Kinderdagverblijven
65
32
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige kinderdagverblijfgebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een kinderopvangfunctie
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer.
Afname van het aantal kinderdagverblijven waarbij sprake is van een
brandonveilige situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente
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Gebouwen met een openbare bijeenkomstfunctie > 500 personen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle op brandveiligheid van gebouwen met een openbare
bijeenkomstfunctie
Theaters, bioscopen, evenementgebouwen en station ’s-Hertogenbosch
Centraal
10
10
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige bijeenkomstgebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een bijeenkomstfunctie
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer.
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente

Gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzame personen
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle op brandveiligheid van gebouwen met een woonfunctie voor
verminderd zelfredzame personen
Seniorenflats met zorg op afroep
20
2
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige woongebouwen voor
verminderd zelfredzame personen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzame personen
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente
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Controle Omgevingsvergunningen en meldingen brandveilig gebruik
Toelichting taak
Soort object
Totaal aantal objecten
Aantal te controleren
objecten
Integraliteit
Prioritering
Maatschappelijk effect
Doelstellingen
Toezichtinstrument
Monitoring
(effectenindicator)
Randvoorwaarden
Capaciteit Toezicht

Controle op brandveilig gebruik van gebouwen
Gebouwen met nieuw- of gewijzigd gebruik
120
50
Enkelvoudige controle door de regionale brandweer
Hoog
’s-Hertogenbosch beschikt over brandveilige gebouwen
Het voorkomen dan wel beëindigen van brandonveilige situaties bij
gebouwen
Gedetailleerde controle op basis van checklist brandweer
Afname van het aantal objecten waarbij sprake is van een brandonveilige
situatie.
Controle a.d.h.v. verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik of
melding brandveilig gebruik
Toezicht op basis van vast budget bepaald a.d.h.v. aantal inwoners per
gemeente

Pagina 37 van 39

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2016

Bijlage 2. Prioritering activiteiten/capaciteit
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Bijlage 3. Evaluatie HUP 2015
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