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Voorstel
Kennisnemen van het jaarverslag “Helder handhaven 2018”.

Samenvatting
Jaarlijks moeten wij via een jaarverslag over de handhaving aan u als raad
rapporteren. Dit verslag moeten wij aan u als raad bekendmaken 1. Dit
gemeenteblad is de bekendmaking.
In het handhavingsverslag over 2018 geven wij antwoord op de vraag in hoeverre:
 wij het handhavingsprogramma voor 2017 hebben uitgevoerd;
 de handhaving heeft bijgedragen aan het bereiken van onze
handhavingsdoelen;
 de financiële middelen daarop van invloed zijn geweest en
 de handhavingsprioriteiten en handhavingsdoelen bijgesteld moeten
worden.
Verder informeren wij u:
 in hoeverre wij onze handhavingsdoelen hebben gehaald;
 over verleende en geweigerde omgevingsvergunningen en
 over vastgestelde bestemmingsplannen en beheersverordeningen.
Onze handhavingsdoelen voor 2018 waren:
 Meer woningen uit de illegale recreatieve verhuur halen;
 Meer woningen, bestemd voor recreatieve bewoning, uit de illegale
bewoning halen;
 Minder geluidoverlast;
 Goed werkende vetafscheiders;
 Meer brandveilige situaties;
 Geen illegale asbestsaneringen (tijdens slopen van een gebouw);
 Exploitatie van kwalitatief goede gastouderbureaus, peuterspeelzalen en
kinderopvang;
 Bevorderen van de volksgezondheid: stimuleren verantwoord
alcoholgebruik;
 Voorkomen/beperken van ‘kleine ergernissen’ in de openbare ruimte.
Voorbeelden van kleine ergernissen zijn:
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Honden- en paardenpoep op de stoep en op straat;
Fout geparkeerde auto’s en fietsen;
Rommel op de stoep en op straat;
Losliggende stoeptegel;
Fout geparkeerde caravans/aanhangers.

Artikel 7.3 Besluit omgevingsrecht
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We hebben de werkzaamheden binnen het budget uitgevoerd dat wij daarvoor in
het handhavingsprogramma 2018 hebben opgenomen.
In 2018 zijn door de gemeenteraad 8 bestemmingsplannen vastgesteld.
Behalve het bestemmingsplan voor het havengebied betreft het postzegelbestemmingsplannen voor particuliere initiatieven. Het bestemmingsplan
Havengebied Terschelling is een integrale herziening van verschillende sterk
verouderde bestemmingsplannen.

Toelichting
Wij zijn verplicht jaarlijks een handhavingsverslag op te stellen waarin wij over de
uitgevoerde handhavingsacties rapporteren. Dit verslag moeten wij aan u als raad
bekendmaken 2.

Bijlagen
Jaarverslag Helder Handhaven 2018.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 5 februari 2019
De burgemeester van de gemeente Terschelling,

______________________
J.B. Wassink.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

________________
H.M. de Jong,
secretaris/directeur
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Artikel 7.7 Besluit omgevingsrecht

_________________
J.B. Wassink,
burgemeester

