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Geachte heer, mevrouw,
Op 10 april heeft ons college het handhavingsverslag 2017 vastgesteld. Dat is wettelijk
verplicht.
In dit document wordt verslag gedaan van de wijze waarop in 2017 in de gemeente Deurne
uitvoering is gegeven aan toezichts- en handhavingstaken. Hierin is ook opgenomen in
hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. De basis van het handhavingsjaarverslag 2017
wordt gevormd door het uitvoeringsprogramma 2017 zoals dat op 20 december 2016 door
ons college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit programma is via een RIB
(RIB-HM-1639) aan u ter kennis gebracht.
Het handhavingsverslag sturen wij naar de provincie. Ook dat is verplicht. De provincie
heeft als interbestuurlijk toezichthouder een controlerende taak. Ze controleert de gemeentelijke uitvoering van alle VTH-(vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken
op het gebied van het omgevingsrecht.
Langs deze weg wil ik het handhavingsverslag 2017 aan u bekend maken (zie bijlage).
Burgemeester
H.J. Mak
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Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit document doen wij verslag van de wijze waarop in 2017 in de gemeente Deurne
uitvoering is gegeven aan toezichts- en handhavingstaken. Het vertrekpunt is het
uitvoeringsprogramma 2017 zoals dat door burgemeester en wethouders is vastgesteld.
Aan de basis daarvan ligt het handhavingsbeleidsplan dat is vastgesteld voor de periode
2016-2020. Hierin zijn keuzes gemaakt voor de komende jaren op het gebied van
toezicht en handhaving. Een belangrijk onderdeel van dit verslag is het overzicht dat in
de bijlage is opgenomen in de vorm van een tabel. Dit bevat een compleet overzicht van
alle uitgevoerde toezichttaken in 2017.
Hoofdoel van wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht
Het handhavingsbeleidsplan, het programma en het verslag zijn verplichte documenten
op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De hoofddoelstelling
van deze wetgeving is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. Als de
toezicht- en handhavingstaken niet goed worden uitgevoerd, kan dat grote gevolgen
hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de leefomgeving. Het streven is dan ook
om met het uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaken deze doelstelling zo veel als
mogelijk na te streven. Ons handhavingsbeleid draagt daartoe bij.
Doelen van het handhavingsbeleid
Om de beschikbare handhavingscapaciteit zo veel mogelijk bij te laten dragen aan de
visie uit het handhavingsbeleidsplan zijn de volgende doelen geformuleerd:
 De beschikbare capaciteit wordt doelmatig ingezet
 De beschikbare capaciteit wordt efficiënt ingezet.
 De inzet van de capaciteit is inzichtelijk.
In dit verslag is inzichtelijk gemaakt waar de beschikbare capaciteit aan is besteed in
2017.
Toezicht
De inzet van de gemeentelijke capaciteit voor toezicht is onder andere gebaseerd op een
analyse van de problemen die optreden of kunnen optreden als wettelijke bepalingen niet
worden nageleefd. De inzet is geconcentreerd op activiteiten die in potentie risicovol zijn
en waarvoor de gemeente Deurne bevoegd gezag is. Deze prioriteiten zijn in het
handhavingsbeleidsplan bepaald.
Handhaving
Op basis van de interventiematrix uit de landelijke handhavingsstrategie wordt
vervolgens bepaald wat de vervolgactie bij een geconstateerde overtreding is. De zaken
die in de zogenaamde zware segmenten terechtkomen worden eerder en anders
opgepakt dan de zaken die in de lage- en middensegmenten terechtkomen. De aanpak
varieert van aanspreken en informeren tot optreden met toepassing van bestuursdwang
of dwangsom.
VTH als onderdeel in begroting
In het programma 2017 maken toezicht en handhaving onderdeel uit van het thema
Omgeving, cluster vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De doelstellingen
van dit cluster zijn de volgende:
 Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in
Deurne, door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van
toezicht en de zorg voor het naleven van de regels (VTH-taken);
 De zorg voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het
gebied van het omgevingsrecht. Dit als onderdeel van verdere professionalisering
van de VTH-taken;
 De zorg voor een kostendekkende uitvoering van vergunningverlening en toezicht.
Leeswijzer
 Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten en bevindingen van toezicht.
 Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten en bevindingen van het toepassen van
sancties.
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Hoofdstuk 2: Resultaten en bevindingen toezicht
2.1: Algemeen
Omdat 100% toezicht op alle regels niet mogelijk is, zijn in het handhavingsprogramma
concrete keuzes gemaakt. Deze zijn gemaakt vanuit het meerjarenbeleid opgenomen in
het handhavingsbeleidsplan 2016-2020.
In dit verslag worden deze taken gemonitord. In de onderstaande tabel (opgenomen in de
bijlage) wordt een overzicht gegeven van de verschillende toezichttaken. We maken
onderscheid in:
 Toezicht en controle Openbare ruimte en Openbare Orde en veiligheid (OROO)
 Toezicht taken beheer (verkeer, wegbeheer, water en groen)
 Toezicht bouwen en ruimtelijke ordening (WABO)
 Toezicht milieu (WABO)
In de






tabel is voor deze onderwerpen het volgende aangegeven:
Op welke taken is toezicht gehouden
Wat is de doelstelling van de betreffende taak
Wat is per taak de geplande en gerealiseerde ureninzet
Wat is, voor zover van toepassing en/of van belang, het aantal uitgevoerde
controles
Daar waar van toepassing en/of van belang wordt een toelichting op de uitgevoerde
taak gegeven

Het aantal overtredingen:
In het handhavingsprogramma 2017 is aangegeven dat monitoring van de toezichttaken
niet alleen zal plaatsvinden aan de hand van ingezette uren en aantal controles. Naast
deze informatie is het tevens van belang om inzicht te krijgen of de ingezette
toezichtcapaciteit zijn vruchten afwerpt. Als indicator hiervoor wordt jaarlijks voor een
aantal taken bijgehouden wat het aantal overtredingen betreft en of dit aantal in de loop
der jaren afneemt. Dit zijn de taken waarbij sprake is van een hoge prioriteit en/of relatief
veel ureninzet. Het betreft de volgende taken:
 Toezicht op alcohol onder jongeren
 Toezicht op brandveilig gebruik van B en C locaties
 Toezicht gebruik gronden in het buitengebied (o.a. illegale bewoning en bouw)
 Toezicht op grote veehouderijbedrijven
 Toezicht op luchtwassers
 Toezicht op bedrijven waarbij de externe veiligheid een rol speelt
Uitgangspunt bij de uitvoering van het toezicht is een integrale benadering. Daar waar
mogelijk vindt toezicht integraal plaats en worden aspecten uit verschillende regelingen en
wetten tegelijkertijd gecontroleerd.

4

2.2: Totaaloverzicht uren 2017

Programma
ureninzet
Onderdeel
2017
Taken Openbare Orde en Veiligheid

Realisatie
ureninzet
2017

Verschil

Inzet Toezichthouders
Inzet Stadswacht
subtotaal
Taken toezicht Beheer

1.240
1.505
2.745

896
1.622
2.518

-344
117
-227

Inzet Toezichthouders
subtotaal
Taken Bouwen en ruimtelijke ordening

3.260
3.260

3.540
3.540

280
280

Inzet Toezichthouders
Inzet ODZOB
subtotaal
Taken Milieu

2.540
154
2.694

2.141
318
2.459

-399
164
-235

Inzet Toezichthouders
Inzet ODZOB
subtotaal
per uitvoerende instantie
Inzet Toezichthouders
Inzet Stadswacht
Inzet ODZOB
Totaal

10
1.701
1.711

0
1.802
1.802

-10
101
91

7.050
1.505
1.855
10.410

6.577
1.622
2.120
10.341

-473
117
265
-91








In 2017 is het totaalaantal ingezette uren voor de toezicht- en beheertaken
nagenoeg gelijk aan die uren die hiervoor in het programma van 2017 zijn
opgenomen.
Voor de toezichttaken op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening (Wabo)
zijn de gerealiseerde uren in 2017 kleiner dan geraamd in het programma 2017.
Voor een deel kan dit verklaard worden doordat er in dat jaar minder uren is besteed
aan het uitvoeren van bouwcontroles dan hiervoor was geraamd. Ook zijn er in
2017 minder uren geschreven op de post “toepassen sanctiestrategie”. Deze
controles zijn wel uitgevoerd, maar waarschijnlijk zijn deze uren op andere posten
geboekt. In 2017 zijn er ook minder uren besteed aan controles op
aanlegvergunningen. Tot slot zijn de interne uren die geraamd zijn voor toezicht
brandveilig gebruik, in 2017 groter (100) dan in praktijk gerealiseerd. Dit omdat
het intern slechts ondersteunende werkzaamheden betreft. Deze taak ligt namelijk
bij de VRBZO.
Voor de toezichttaken op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn de
gerealiseerde uren in 2017 ook kleiner dan geraamd in het programma 2017. Het
verschil is overigens kleiner dan in 2016. Voor een deel ligt dit aan de post “toezicht
op sluitingstijden horeca”. Hiervoor zijn in het programma wel uren gereserveerd
(200). Deze taak wordt in praktijk echter uitgevoerd door de politie. Ook bij andere
OROO-taken valt op dat er minder uren zijn gerealiseerd dan in het programma
hiervoor zijn opgenomen. Dit is voor een deel te verklaren doordat niet in alle
gevallen op de juiste post wordt (tijd) geschreven. Zo worden sommige uren
weggeschreven bij het onderdeel “toezicht sancties” terwijl deze eigenlijk bij een
andere “OROO-post” thuishoren. Zie voor overige uitleg laatste bullet.
Aan de beheertaken (toezicht verkeerskundige werkzaamheden, wegbeheer,
toezicht op groenbeheer en op waterbeheer) zijn in 2017, meer uur besteed dan in
het programma 2017.
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Binnen de taakvelden OROO en beheer is enige flexibiliteit qua inzet aanwezig is.
Dat houdt in dat indien in een jaar om bepaalde redenen meer capaciteit wordt
gevraagd voor het ene taakveld, dit wat betreft de inzet van uren, ten koste kan
gaan van het andere taakveld. Dit houdt overigens niet in dat de uitvoering van de
OROO-taak in 2017 niet afdoende heeft plaatsgevonden. Voor een verdere
toelichting over deze uitvoering verwijs ik naar de tabel opgenomen in de bijlage.

2.3: Geconstateerde overtredingen 2017
Bij een aantal taken waarbij sprake is van een hoge prioriteit en/of relatief veel ureninzet
wordt vanaf 2016 het aantal overtredingen bijgehouden. Dat is opgenomen in
onderstaande tabel. De volgende dingen vallen op.
 Voor het onderdeel toezicht op brandveilig gebruik is het aantal overtredingen
toegenomen. Dit is te verklaren uit het feit dat er in 2017 meer controles hierop
zijn uitgevoerd. Het betreft voornamelijk “kleinere” overtredingen zoals het niet
goed functioneren van noodverlichting. Deuren die niet goed sluiten, zodat de
brandcompartimentering niet goed is. Ook komt het voor dat vluchtwegen
geblokkeerd zijn.
 Voor het onderdeel “toezicht gebruik gronden in het buitengebied” is het aantal
overtredingen in 2017 toegenomen. Het betreft in de meeste gevallen het gebruik
van bouwwerken of gronden in strijd met de regels van het bestemmingsplan.
Enkele voorbeelden zijn, strijdige opslag, strijdige buitenopslag, logies in bestaande
woning, nevenactiviteiten bij agrarisch bedrijf, gebruik van een gebouw als
mantelzorg, illegale bewoning recreatiepark, kleinschalige recreatieve activiteiten
strijdig gebruik bosperceel. In een enkel geval was sprake van het bouwen zonder
of in strijd met de vergunning of van het niet voldoen aan de brandveiligheidseisen.
Aan deze waarneming kan op dit moment nog geen conclusie worden verbonden.
Feit blijft dat toezicht bij dit onderdeel van belang blijft. In het programma voor
2018 blijft deze toezichttaak hoog geprioriteerd.
 Voor het onderdeel toezicht op grote veehouderijen en op luchtwassers is het aantal
overtredingen toegenomen. Er is in 2017 met betrekking tot het toezicht op
luchtwassers een pilot gedraaid waarbij van de 90 aanwezige luchtwassers binnen
de gemeente Deurne 60 stuks administratief zijn beoordeeld. Hierbij is op basis van
de elektronische monitoring van luchtwasser een controle op de werking van
luchtwassers uitgevoerd. Bij de overige 30 bedrijven is een fysieke controle
uitgevoerd. 55% van de luchtwassers functioneert volledig conform de
systeembeschrijving. Bij de overige 45% functioneert de luchtwasser naar behoren,
maar is bij een controle een tekortkoming geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld
over afwijking van de pH, verminderde spui of het ontbreken van de noodzakelijk
documentatie. Luchtwassers die in het geheel niet functioneren, worden zelden
aangetroffen. Control via E-monitoring betreft controle op detailniveau. Hierdoor
komen tekortkomingen sneller aan het licht. Hierdoor is het aantal overtredingen
licht gestegen. Ook in 2018 blijft de inzet op dit thema groot.
Aard van de overtreding

Aantal 2016

Aantal 2017

Toezicht op
jongeren

11

13

Toezicht op brandveilig gebruik
van B en C locaties

11

16

Toezicht gebruik gronden in
het buitengebied (o.a. illegale
bewoning en bouw)

19

26

20

42

alcohol

Toezicht
op
veehouderijbedrijven

onder

grote

Toezicht op luchtwassers

6

Toezicht op bedrijven waarbij
de externe veiligheid een rol
speelt

2
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2.4: Overige informatie gerelateerd aan toezicht en controle
Naast de informatie opgenomen in de tabel zijn onderstaand nog twee onderdelen
uitgewerkt die gerelateerd zijn aan toezicht en controle. Het betreft de intrekkingen
milieuvergunningen en een overzicht van het aantal en de aard van de binnenkomen
klachten en meldingen.

Intrekkingen milieuvergunningen
In het handhavingsprogramma 2017 zijn toezichturen gereserveerd voor deze taak.
Ook in 2017 is dit toezicht uitgevoerd bij inrichtingen waarbij mogelijk sprake is van een
situatie waarin de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu ingetrokken kan
worden.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de intrekkingen en van de effecten
hiervan op de ammoniak en geur. In al de gevallen was sprake van een volledige intrekking
en worden er geen dieren meer gehouden. Sinds de PAS is het niet meer mogelijk de
rechten over te dragen. In 2016 kwam dat nog voor i.v.m. het overgangsrecht van de
Natuurbeschermingswet. Als gevolg van deze intrekkingen is sprake van een afname van
9.173,20 KG NH3 (ammoniak) en 34.265,10 OUe/s (stank). Doel van het intrekken van
deze zogenaamde niet benutte vergunningen is o.a. het zoveel mogelijk up-to-date houden
van het vergunningenbestand waardoor ontwikkelingen niet onnodig worden
tegengehouden.
Een effect van een intrekking kan zijn dat er geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf
waardoor er strijd kan ontstaan met de voorschriften van het bestemmingsplan.
In de nota “Ruimte voor dynamiek” is aangegeven hoe de gemeente Deurne hiermee wil
omgaan. Deze notitie is doorvertaald in de derde herziening van het bestemmingsplan
buitengebied. De Derde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is eind 2017
vastgesteld. Het plan is inmiddels in werking getreden. In het plan zijn onder andere regels
opgenomen, wanneer en onder welke voorwaarden een agrarische bestemming
omgeschakeld kan worden naar een andere, bv woon-, bestemming.
Intrekkingen
milieuvergunningen 2017

Adres
Gehele intrekking

Bosweg 4

ammoniak

geur

Donkweg 3

1.863,20
3.599,00

8.503,20
23.090,00

Reigerbekweg 1

3.711,00

2.671,90

9.173,20

34.265,10

Totaal:

Klachten en meldingen
In 2017 zijn diverse klachten geregistreerd. Onderstaand is nadere informatie opgenomen
over de meest voorkomende klachten die voornamelijk betrekking hebben op inrichtingen.
Het betreft stank- en geluidklachten. Van de klachten en meldingen zijn onderstaand twee
diagrammen opgenomen om het geheel inzichtelijk te maken.
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Percentages
1%
1%

9%

9%
Bedrijfsmelding
Ik hoor ...
Ik ruik ...
Ik voel ...
Ik zie ...
80%

Consignatiedienst
Voor het melden van geluid- en stankklachten afkomstig van bedrijven kunnen burgers 24
uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
Dit kan via onze website.
Naar aanleiding van deze klachten en meldingen is de consignatiedienst in 2017, 19 keer
ter plaatse geweest:
8 maal inzet geluidsoverlast
8 maal inzet geuroverlast
1 maal inzet ongewoon voorval
1 maal inzet dumping gevaarlijke stoffen naar de bodem
1 maal storten van vervuilde grond
Stankhinder klachten
Het aantal stankklachten dat in 2017 is geregistreerd bedraagt 81. In een aantal gevallen
zijn meerdere meldingen ingediend door eenzelfde persoon. In totaal betreft het 52
“unieke” meldingen van stankoverlast. Deze zijn divers van aard en zijn over het hele jaar
binnengekomen. Het betreft:
 grotendeels klachten over mestlucht en dierenlucht (57 stuks).
 weeïge lucht,
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zoetzuur, afval,
chemische lucht,
rottingslucht.

Elke klacht/melding wordt geregistreerd. Afgesproken is dat er altijd contact wordt
opgenomen met de melder. Dit kan zijn telefonisch contact of een controle ter plaatse
(bijvoorbeeld bij een inrichting). Ook kan het zijn dat er een controle opgenomen wordt in
het controleprogramma van het volgende jaar.
In het handhavingsbeleidsplan voor de periode 2016-2020 is de controle op veehouderijen
als prioriteit 1 taak opgenomen. Ook in het programma 2018 zijn hiervoor weer een groot
deel van de toezichturen opgenomen. In dat jaar is het aantal uren zelfs toegenomen
vanwege aansluiting bij het project van de provincie (toezicht intensieve veehouderij)
naast onze eigen programmering. Dat houdt in dat een groot deel van het toezicht voor
het onderdeel milieu, besteed zal worden aan deze bedrijven. Dit heeft ook te maken met
het groot aantal agrarische inrichtingen aanwezig binnen onze gemeente. Het is hierbij
tevens van belang om te trachten het aantal klachten op dit gebied af te laten nemen.
Geluidhinder klachten
In 2017 zijn ook klachten binnengekomen over geluidsoverlast. Het betreft 9 klachten die
bij de ODZOB zijn binnengekomen. Daarnaast zijn er nog 22 klachten bij de gemeente
binnengekomen. De klachten zijn divers van aard.
 In een aantal situaties betrof het klachten over geluid afkomstig van evenementen
en/of feesten. Als vervolgactie werd in die gevallen naderhand contact opgenomen
met de organisator van het evenement/feest. Vaak was de overtreding dan al
beëindigd. Aan de organisator is meegedeeld dat bij een volgende keer de regels in
achtgenomen moeten worden. Tevens is aan de melder het advies meegegeven om
bij een volgende keer rechtstreeks contact op te nemen met de politie.
 Voor geluidklachten afkomstig van kermissen wordt een lijst bijgehouden en deze
worden meegenomen in afspraken hierover in het jaar daarna.
 Ook zijn klachten binnengekomen over geluid afkomstig van horecabedrijven. In de
meeste gevallen is daarna contact opgenomen met het betreffende horecabedrijf
persoonlijk dan wel telefonisch.
 In een aantal gevallen zijn klachten binnengekomen over geluid afkomstig van
overige bedrijven en industrielawaai.
 Ook zijn er nog overige geluidklachten binnengekomen. Het betrof klachten over
honden, bromtonen, dierengeluiden en een bladblazer.
Overige klachten
Tevens zijn in 2017 klachten binnengekomen (11 stuks) over diverse onderwerpen zoals
verontreiniging met asbest, bodemverontreiniging, aantasting beschermde planten- en
diersoorten, gezondheid- en luchtwegklachten.

2.5: Beleidsaanpassingen en/of verbeterpunten voor 2018
De evaluatie van de uitvoering van de toezichttaken heeft niet geleid tot de conclusie dat
het beleid aangepast moet worden. De prioriteiten zoals opgenomen in het beleidsplan
blijven gehandhaafd. Het aantal uren is voor enkele taken in het handhavingsprogramma
2018 uitgebreid of verminderd. Dit heeft veelal praktische redenen.
 Zo keert bijvoorbeeld het aantal toezichturen m.b.t. de sluitingstijden van het terras
(200) niet terug omdat het toezicht hierop plaatsvindt door de politie.
 Het aantal uren voor toezicht bouw is verhoogd (met 25%) omdat er meer
vergunningen zijn verleend.
 Het aantal uren voor toezicht op asbestverwijdering is verdubbeld omdat het aantal
sloopmeldingen is verdubbeld.
 Het aantal uren voor het interne toezicht brandveilig gebruik is verminderd. Dit
omdat de taak uitgevoerd wordt door de VRBZO en de ondersteunende taken
beperkter in uren zijn dan voor 2017 was geraamd.
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Het aantal uren voor controle op veehouderijen is verhoogd. Dit door de extra uren
die hiervoor benodigd zijn voor het uitvoeren van het project van de provincie
(toezicht intensieve veehouderij).

Ook zijn er verbeterpunten.
Zo blijkt dat er een tekort is aan beschikbare uren van de interne toezichthouder voor het
uitvoeren van alle taken opgenomen in het programma. De redenen hiervan zijn
opgenomen in het handhavingsprogramma 2018 op pagina 11. Hiernaar wordt verwezen.
Dit geldt niet voor de taken die uitgevoerd worden door de externe partijen zoals, de
ODZOB (taken milieu), de Stadswacht (APV-taken op het gebied van openbare orde en
overlast) en De Veiligheidsregio (taken brandveiligheid). Voorzover hier relevant is dit
knelpunt al gedurende enkele jaren aan het licht gekomen bij het opstellen van het
programma en het verslag. Om de uitvoering van alle taken te borgen is telkens een vraag
gedaan om incidentele middelen die ook verstrekt is. Voor 2019 zal een structurele
oplossing voor dit knelpunt gezocht worden. Hierover zal in het volgend programma en/of
verslag gerapporteerd worden.

2.6: Dragen de uitgevoerde toezichtactiviteiten bij aan de gestelde
doelen?
Het toezicht wordt programmatisch uitgevoerd gebaseerd op de prioriteiten uit het
handhavingsbeleidsplan. Daarmee wordt de beschikbare capaciteit doelmatig ingezet.
Toezicht wordt waar mogelijk gebundeld zodat zonder “dubbelingen” toezicht wordt
gehouden. Daarmee wordt de beschikbare capaciteit efficiënt ingezet.
Aan de hand van het jaarlijks vast te stellen handhavingsprogramma en jaarverslag is
inzichtelijk waar de beschikbare capaciteit aan wordt en is besteed. Daarmee is de inzet
van de capaciteit inzichtelijk. De conclusie is dat de uitgevoerde toezichtactiviteiten
bijdragen aan onze gestelde doelen.
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Hoofdstuk 3: Resultaten en bevindingen sancties
3.1: Algemeen
Indien de burger of de ondernemer zich niet houdt aan de regels of voorschriften, kan
worden besloten naleving af te dwingen door de inzet van handhavingsmiddelen. Dat kan
door het starten van herstelsancties of intrekken van vergunningen of een preventieve last
onder dwangsom.

3.2: Landelijke handhavingsstrategie
Omdat niet iedere overtreding even zwaar is, wordt gehandhaafd op grond van een
interventiematrix die landelijk geldt. Dit is een onderdeel van de landelijke
handhavingsstrategie en ligt vast in ons beleidsplan (2016-2020). Bepalend voor de
aanpak is:
 het gedrag van de overtreder,
 de gevolgen van de overtreding en
 de feiten en omstandigheden van de situatie.
In principe wordt na elke overtreding een constateringsbrief gestuurd. Vervolgens wordt
afhankelijk van de zwaarte van de overtreding de verdere aanpak ervan bepaald. Op grond
van de interventiematrix zijn naast het sturen van brieven door de juristen, ook
interventies mogelijk die ingezet worden door de toezichthouders. Het betreft dan het
aanspreken, informeren en/of waarschuwen van de overtreder. Dit geldt voor
overtredingen in de lichte segmenten. In de praktijk komt het voor dat in sommige situaties
de overtreding na zo’n interventie beëindigt. Dit wordt vastgelegd in het betreffende
controlerapport dat de toezichthouder opstelt.

3.3: Bevindingen 2017
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het toepassen van de
sanctiestrategie vanaf 2011 voor het onderdeel WABO.
WABO
Aantallen
Constateringen
Voornemen last onder dwangsom/
bestuursdwang
Definitieve last onder
dwangsom/bestuursdwang
Bouw/Sloopstoppen
Bezwaar:
(inclusief beroep)
gedoogbeschikkingen
handhavingsverzoeken

2011
30
57

2012
72
26

2013
34
19

2014
35
25

2015
54
23

2016
32
22

2017
55
31

35

22

16

15

11

8

18

6
21

4
13

1
16

2
4

4
9

2
12

4
26

1
5

1
4

1
18

2
11

0
13

0
20

0
17

In de tabel zijn geen aantallen voor de sanctiestrategie opgenomen voor het onderdeel
milieu. Deze taak, die door de ODZOB wordt uitgevoerd, staat beschreven in de tabel (zie
bijlage) onder “toelichting”. Daarin is per milieutaak aangegeven wat de aard van de
overtredingen zijn en in welke gevallen is overgegaan tot het toepassen van een last onder
dwangsom.
Wat opvalt is dat het aantal bezwaarschriften (inclusief beroepschriften) in 2017 is
toegenomen. Hieruit kan afgeleid worden dat burgers zich niet zomaar neerleggen bij een
opgelegde last onder dwangsom. Dit heeft als consequentie dat het gemiddeld aantal uren
dat aan een handhavingszaak besteed wordt, toeneemt.
Sinds kort wordt ook het toepassen van sancties voor het onderdeel OROO gemonitord.
Deze gegevens zijn verwerkt in de onderstaande tabel.
OROO
Aantallen
Constateringen
Voornemen last onder dwangsom/
bestuursdwang

2017
32
10

11

Definitieve last onder
dwangsom/bestuursdwang
Bezwaar
handhavingsverzoeken

4
4
3

Onderstaand volgt per rubriek voor zover van belang een aparte toelichting.

Constateringsbrieven
Deze brieven zijn gestuurd voor overtredingen van diverse aard. Zo betrof het
overtredingen op het gebied van:
WABO
 brandveiligheid
 strijdig gebruik ten opzichte van het bestemmingsplan
 het ontbreken van een bouwvergunning
 het afwijkend bouwen in strijd met een vergunning
 gebruik gemeentegrond
 aanwezig zijn van woonvoorzieningen in voormalige woningen
 Illegale kap
OROO
 horecaexploitatievergunning
 alcohol
 sluitingstijden
 exploitatievergunning (o.a. arbeidsmigranten)
 Damoclesbeleid
Naast deze constateringsbrieven zijn ook in 2017 brieven verstuurd waarin wordt
aangegeven dat het bouwwerk, ondanks enige of soms meerdere afwijkingen van de
vergunning, toch kan worden gereed gemeld. Op die manier wordt bij kleine afwijkingen
de eindverantwoordelijkheid gelegd bij de burgers. Het betreft dan kleine afwijkingen zoals
brandmelders, ventilatie, sparing boven en onder meterkast. Dit geldt niet voor
constructieve afwijkingen.

Voornemen en definitieve beschikkingen
Overtredingen waarvoor een voornemen of een definitieve last is gestuurd hadden o.a.
betrekking op:
WABO
 brandveiligheid
 illegale bewoning
 illegale asbestsloop
 strijdig gebruik ten opzichte van het bestemmingsplan
 aanwezig zijn van woonvoorzieningen in voormalige woningen
 strijdig gebruik
 gebruik gemeentegrond
 strijd met bouwregels
 opslag i.s.m. bestemming
 niet vergunde bouwwerken
 arbeidsmigranten
 illegale kap
OROO
 woningontruimingen
 horecaexploitatievergunning
 alcohol
 sluitingstijden
 exploitatievergunning (arbeidsmigranten)
 Damoclesbeleid
of uit een combinatie van meerdere van deze overtredingen.

Bezwaar- en beroepsprocedures
In veel gevallen waarbij een last onder dwangsom is opgelegd is hiertegen een
bezwaarschrift ingediend. Daarnaast zijn bezwaarschriften ingediend tegen de besluiten
die genomen zijn op de handhavingsverzoeken. Overigens zijn naast de ingediende
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bezwaren ook diverse beroepen ingediend. Dit maakt dat de gemiddelde tijd waarbinnen
een handhavingszaak afgehandeld wordt, toeneemt.

Handhavingsverzoeken
Daarnaast geldt dat we op basis van ons handhavingsbeleidsplan handhavingsverzoeken
afkomstig van burgers in alle gevallen oppakken. In 2017 zijn 20 handhavingsverzoeken
binnengekomen. Het aantal handhavingsverzoeken is jaarlijks hoog. Hieruit blijkt dat de
burger de weg naar de gemeente via het indienen van een handhavingsverzoek heeft
gevonden. Vaak betreft het situaties waarin sprake is van burenruzie. In veel gevallen
betreft het geen overtredingen die tot de zware segmenten behoren. De procedure met
betrekking tot deze verzoeken is dat deze aan een wettelijke termijn zijn gebonden. Binnen
een termijn van 8 weken dient een gemotiveerde beslissing op dit verzoek genomen te
worden. Op het moment dat door ons geconstateerd is dat het verzoek terecht is, dient
vervolgens een handhavingsbesluit genomen te worden. Over het algemeen kan hier
opgemerkt worden dat het afhandelen van deze verzoeken veel tijd kost. Zeker in het
geval (zoals in praktijk vaak gebeurt) dat tegen het besluit een bezwaar- en
beroepsprocedure gestart wordt.

3.4: verloop handhavingszaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het verloop van het aantal WABOzaken in 2015 en de totalen vanaf 2010. Vanaf 2016 wordt gewerkt op basis van de
interventiematrix opgenomen in de landelijke handhavingsstrategie. Hierbij worden de
overtredingen ingedeeld in het zware-, midden of lichte segment. Deze categorieën
corresponderen niet geheel met de prioriteiten zoals die op basis van het voorgaande
handhavingsbeleidsplan golden. Voor het toepassen van onze prioriteitenladder golden
namelijk andere criteria. In zoverre is geen vergelijking te maken met het aantal zaken
met een bepaalde prioriteit en zaken in een bepaald segment. Zaken met prioriteit 1 zijn
met andere woorden niet altijd dezelfde als zaken in de zware segmenten.
Prioriteit

2010

2011

2012

2013

2014

1
2
3
4
Tot

218
79
90
30
417

182
84
48
9
323

156
64
5
4
229

161
49
66
0
276

146
35
39
0
220

2015
nieuw
32
9
31
0
72

segment

2016

2016

2016

2017

2017

2017

nieuw

Afger.

Voorr.

nieuw

Afger.

Voorr.

zwaar

33

16

45

35

30

45

midden

6

10

36

4

9

33

licht

30

32

157

24

38

145

totaal

69

58

238

63

77

223

2015
afger
51
14
13
0
78

2015
voorr
127
30
57
0
214

Toelichting tabel







Het aantal zaken op 31 december 2017 bedraagt 223. Volledigheidshalve wordt hier
opgemerkt dat dit geen milieuzaken betreft.
Een deel van deze zaken (60 stuks) kan nu niet opgepakt worden. Het betreft
namelijk zaken waarbij sprake is van een bewoningsovereenkomst die gesloten is
met de bewoners van een pand. Tevens betreft het zaken waarbij sprake is van
persoonsgebonden overgangsrecht. Er mag hierdoor tijdelijk (onder voorwaarden)
gewoond worden.
De totale werkvoorraad is ten opzichte van het vorig jaar iets gedaald.
Het aantal nieuwe zaken is bijna gelijk aan het aantal van vorig jaar.
Het aantal afgeronde zaken in 2017 is iets hoger dan dat in 2016.
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 De werkvoorraad blijft hoog. De redenen hiervoor zijn de volgende:
Een aantal zaken blijkt tijdrovend te zijn. In bijna alle gevallen waarin een last onder
dwangsom is opgelegd, zijn bezwaren (en beroep) hiertegen ingediend. Het gevolg
hiervan is dat het gemiddeld aantal uren benodigd voor een zaak hoog is.
Verder kan hier opgemerkt worden dat ook in 2017 regelmatig bezwaren tegen
vergunningen zijn ingediend. Het gevolg hiervan is dat netto minder uren besteed kan
worden aan het oppakken van sancties door juristen. Het afhandelen van
bezwaarschriften moet namelijk binnen bepaalde juridische deadlines gebeuren.

Dwangsommen
Als sluitstuk van een handhavingsproces hoort soms ook het innen van dwangsommen.
Wanneer niet voor de begunstigingstermijn wordt voldaan aan de opgelegde last, worden
dwangsommen verbeurd die ingevorderd kunnen worden. Dat noemen we verbeurde
dwangsommen. De regel is dat we hiertoe in Deurne in alle gevallen overgaan. In de
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dwangsommen die geïnd zijn en
hoeveel werkelijk ontvangen is. Overigens vormt de invordering zelf vaak niet de laatste
stap in de handhavingsprocedure. Het komt voor dat er tegen het voornemen om te innen,
zienswijzen worden ingediend en dat tegen de invorderingsbeschikking, een bezwaar en
eventueel beroep wordt ingediend. Dit maakt dat het aantal uren dat gemiddeld aan een
handhavingszaak besteed wordt hoger komt te liggen.
Dwangsom
verbeurd

2009
€ 11.500

2010
€ 17.512

2011
€ 12.581

2012
€ 14.250

2013
€52.475

ontvangen
Verschil

€ 3.500
€-8.000

€ 14.512
€ -3.000

€ 12.581
€ 0,00

€ 8.750
€ -5.500

€ 18.432
€-34.043

Dwangsom
verbeurd

2014
€74.000

2015
€2.000

2016
€15.000

2017
€ 20.000

ontvangen
Verschil

€ 1.000
€-73.000

€ 60.000
€ 58.000

€10.000
€- 5.000

€ 13.500
€ 6.500

In 2017 is een kleiner bedrag aan dwangsommen ontvangen, dan dat er in dat jaar aan
dwangsommen is opgelegd. De reden hiervoor is dat er in dat jaar in één geval een
betalingsregeling is getroffen. Dat betekent dat het bedrag op termijn ontvangen zal
worden. In een ander geval is de dwangsom begin januari 2018 betaald en in dat jaar
boekhoudkundig “afgeboekt”.

3.5: Beleidsaanpassingen en/of verbeterpunten voor 2018
Op grond van artikel 7.2 en artikel 7.7 van het Bor, dient naar aanleiding van de evaluatie
inzichtelijk gemaakt te worden of
 het beleid opgenomen in het handhavingsbeleidsplan aanpassingen behoeft
 of er sprake is van verbeterpunten en zo ja, hoe deze het volgend jaar worden
opgepakt.
Handhaving gebeurt op basis van de landelijke handhavingsstrategie. Dit is landelijk
verplicht. Er is geen aanleiding om het beleid op dit punt aan te passen.
Verbeterpunten
Omdat gedurende enkele jaren gebleken is dat de totaalvoorraad aan handhavingszaken
niet afneemt, is als verbeterpunt vanaf 2018 de formatie uitgebreid met 0,8 Fte.

3.6: Dragen de uitgevoerde handhavingsactiviteiten bij aan de
gestelde doelen
Op grond van artikel 7.7. lid 2 dient inzichtelijk gemaakt te worden in hoeverre de
uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan de gestelde doelen.
Bij het toepassen van handhaving volgen wij de landelijke handhavingsstrategie. Dat geldt
ook voor de handhavingstaken die belegd zijn bij de ODZOB (milieutaken). Deze is
gebaseerd op het principe dat handhavers zo licht mogelijk starten met interveniëren
gericht op herstel en dat ze snel overstappen op zwaardere interventies als naleving
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uitblijft. Hiermee zorgen we ervoor dat de beschikbare capaciteit doelmatig en efficiënt
wordt ingezet. Tevens is de inzet van de capaciteit inzichtelijk gemaakt. Met deze inzet
dragen de handhavingsactiviteiten bij aan de in het beleidsplan gestelde doelen.
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Handhavingstaak

1.

Taakomschrijving

Doelstelling/monitoring

Output en input

Prioriteit Uitvoering door

Programma
ureninzet
2016

Programma
ureninzet
2017

Realisatie
Realisatie
ureninzet 2016 ureninzet 2017

aantal
aantal
Geconstateerde
uitgevoerde
uitgevoerde
overtredingen
controles 2016 controles 2017
2016

Geconstateerde
overtredingen Toelichting
2017

Taken Openbare Orde en Veiligheid
Toezicht op horecabedrijven

Toezicht op sluitingstijden horeca

Toezicht op para-commercialisme

Toezicht op dumpingen

Gebruik openbare ruimte, m.n. het
stallen van fietsen, bij het station

Toezicht op niet naleven APVbepalingen (terrasgebruik,
kansspelen).

Bevorderen naleefgedrag om
overlast zoveel mogelijk te
beperken

Toezicht gebiedsgericht of
gericht op notoire overtreders
(objectgericht).

Bevorderen naleefgedrag en
beperken overlast voor omgeving

Opsporen niet legale horecategengaan van oneerlijke
activiteit bij bekende locaties als concurrentie en beschikbaarheid van
sportkantines.
alcohol voor jeugd zoveel mogelijk
beperken
Toezicht op dumpingen van
Voorkomen/beperken van
asbest en afval uit
gevaarlijke situaties o.a. in
drugsproductie.
buitengebied
Toezicht op het gebruik van de Voorkomen / beperken van overlast
openbare ruimte (stalling opslag in de openbare ruimte. Monitoring:
etc, (o.a. nabij het station).
afname van aantal overtredingen

85 uur preventief
toezicht en bij
notoire
overtreders
200 uur preventief
toezicht en bij
notoire
overtreders
circa 12/13
locaties 2 x per
jaar 4 uur
100 uur prevenief
gebiedsgericht
toezicht
25 uur preventief
toezicht in
openbare ruimte,
m.n. station
uren in 2016 o.a.
benut voor inzet
integraal project
arbeidsmigranten

Bevolkingscontroles arbeidsmigranten Met aandachtpunten inschrijving
arbeidsmigranten,
arbeidsomstandigheden,
huisvestingsomstandigheden
etc.

Bevorderen dat o.a situatie
huisvesting,
arbeidsomstandigheden en
inschrijving van arbeidsmigranten
voldoet aan vereisten

Bevolkingscontroles

Controles n.a.v. indicatie
adresfraude en controles op
actualiteit GBA.

Bevorderen dat woonsituatie
overeenkomt met gegevens GBA

Toezicht op
aandachtslocaties/vrijplaatsen

Toezicht op illegale/niet
wenselijke situaties

Voorkomen/beperken van
ongewenste en illegale situaties

Alcohol onder jongeren

Toezicht op verkoop van alcohol Voorkomen/beperken van gebruik
werkprogramma
aan jongeren onder de 18 jaar.
van alcohol door jonderen < 18 jaar stadswacht
monitoring: afname aantal
situaties waarin alcohol wordt
verkocht aan jongeren < 18

Toezicht op bedreigende en
Toezicht op ongewenst gedrag
intimiderende overlast door jongeren door groepen jongeren.

Toezicht parkeren

Toezicht ‘fiscaal’ en toezicht
‘foutief parkeren’.

Voorkomen/beperken van overlast
door jongeren

Bevorderen van parkeren op
hiervoor bestemde plaatsen

inschatting 50 uur
inzet. Aantal
afhankelijk van
verzoeken KCC

50 uur preventief
toezicht bij
aandachtlocaties

3

Bor

85

85

42

110

24

48

2

Bor

200

200

1

2

1

0

2

Bor

100

100

27

7

12

8

3

Bor

100

100

27

40

17

27

2

Bor

50

25

50

5

12

11

Drugs onder jongeren

Toezicht aanpak woninginbraken

Toezicht in het kader van SSIB

Toezicht op aanlijngedrag,
hondenpoep e.d.

Toezicht op bezit, verhandelen
en gebruik van drugs.

Toezicht op locaties met veel
woninginbraken

Toezicht door deelnemers SSIB
op basis van jaarlijks
vastgestelde prioriteiten, w.o.
motorcrossen, stroperij.

Voorkomen/beperken van overlast
van honden

Voorkomen van bezit, verhandelen
en gebruik van drugs

Voorkomen/beperken van
woninginbraken
monitoring: afname van aantal
woninginbraken

0

De uitgevoerde controles zijn gedaan voor het nieuwe terrassenbeleid.
Er bleken geen grote overtredingen te zijn. Alle bevindingen worden
meegenomen in het proces van beleidvorming.

deze taak wordt uitgevoerd door de politie. Er wordt gesignaleerd en
gerapporteerd waarna een vervolgactie wordt bepaald.

0

0

Door gemeentelijk toezicht is ingestoken op oneerljike concurrentie.
Door SSH is gecontroleerd op leeftijden en alcohol gebruik in paracommerciele inrichtingen. Zie taak Alcohol onder jongeren (rij 11)
Dit thema wordt niet specifiek ingepland maar meegenomen tijdens
andere controles.In 2017 is binnen dit thema niets gesignaleerd
11 controles uitgevoerd door toezichthouders en andere aantallen die
uitgevoerd zijn door buitendienst zijn niet bijgehouden.Het zijn er in
praktijk dus meer dan 11

0

2

Bor

130

130

80

36

42

27

3

Bor

50

50

75

47

55

34

30

25

1

Bor

50

50

15

9

5

7

0

0

1

Stadswacht

250

450

225

348

26

22

11

13

1

Stadswacht

50

50

11

18

3

3

0

1

De arbeidsmigranten verblijven steeds vaker in woningen en staan
ingeschreven in BRP. Hierdoor zijn er minder signalen van slechte
huisvestiging en adresfraude. In 2016 en ook in 2017 is sprake van
actieve deelname aan integraal project arbeidsmigranten. Hieruit zijn
enkele handhavings procedures gevloeid waaraan juridische uren
worden besteed. Over het algemeen kan opgemerkt worden dat minder
sprake is van gevaarlijke huisvesting .
Vanaf september 2017 neemt de gemeente deel aan de landelijke
aanpak adreskwaliteit en voert risicogericht adresonderzoeken uit. In
2017 zijn voor LAA 15 huisbezoeken uitgevoerd, waarbij in 10 situaties
een overtreding is geconstateerd. In 2018 wordt rekening gehouden
met een toename in huisbezoeken (50 x voor LAA en 50 x voor overige
adresonderzoek).
Deze taak is overgenomen door het PIT (Peelland interventieteam). Dit
om het integraal optreden met meerdere disciplines te bevorderen en
om effectiever tehandelen. Er lopen op dit moment verschillende
handhavingszaken
uitleg van SSH over verschil in uren: Over het algemeen kunnen we
stellen dat tijdens de leeftijd controles Drank- en Horecawet in het 1e
halfjaar van 2017 gebleken is dat er sprake was van voldoende naleving
van deze regels binnen de gemeente Deurne. Derhalve was er ook geen
aanleiding om deze controles te intensiveren of om extra of hercontroles uit te voeren. In het 2e half jaar bleek echter uit deze zelfde
leeftijd controles dat het aantal overtredingen toe nam en dit heeft
geleid tot extra- en een intensivering van de controles bij
(paracommerciële)horecagelegenheden, evenementen en supermarkten.
Over geheel 2017 zijn ongeveer 100 uren minder ingezet. Afspraak is
om in 2018 maandelijks te monitoren en een jaarplanning met adressen,
en (her) controles te maken. Naar aanleiding van controles zijn er 7
constateringsbrieven verstuurd , 2 x voornemen last onder dwangsom
en 0 x last onder dwangsom

werkprogramma
stadswacht

werkprogramma
stadswacht
1

(overlast door) honden in de
openbare ruimte

0

Stadswacht

600

600

636

603

26

44

585

er zijn 3 Meldingen afgehandeld. Ureninzet voornamelijk op
overlastgroep. Ook uren inzet buiten de afhandeling van de 3
meldingen.

490

Naast reguliere gebiedscontroles zijn 44 meldingen afgehandeld. Uren
gebiedscontroles en uren voor afhandelen meldingen worden niet
onderscheiden. Het totaal van 490 geconstateerde overtredingen is
onderverdeeld in 89 bonnen voor foutief parkeren en 401 naheffingen
fiscaal parkeren.

werkprogramma
stadswacht
2

Stadswacht

250

250

326

512

21

28

5

0

Naast reguliere gebiedscontroles zijn 28 meldingen afgehandeld. Uren
gebiedscontroles en uren voor afhandelen meldingen worden niet
onderscheiden. De overschrijding van uren komt door controles van
meldingen en overlastlocaties. Ook is er vanuit de controles
hondenbelasting veel meer contact met wijkbewoners en vraag om
toezicht van eventuele overlastlocaties in de buurt.

1

Stadswacht

250

50

10

12

0

0

0

0

ureninzet op verzoek van politie, signalering en aanspreken jongeren.
Strafrechtelijk optreden door boa's niet mogelijk door onvoldoende
bevoegdheden.

1

Stadswacht

80

80

17

74

0

0

0

0

ureninzet op ondersteuning projecten als buurttent en voetjesacties in
samenwerking politie. Niet meetbaar in aantallen.

1

budget Ssib

50

extern budget

12

47

2

21

0

0

Bij klachten en meldingen in het buitengebied en bos wordt SSiB
actiever ingeschakeld. Hierdoor zijn uren t.o.v. vorig jaar toegenomen.

werkprogramma
stadswacht

werkprogramma
stadswacht

Voorkomen en beperken van diverse ureninzet op basis
niet WABO-gerelateerde
van regionale
overtredingen in het buitengebied
prioriteiten

Handhavingstaak

Taakomschrijving

Doelstelling/monitoring

Output en input

toezicht t.b.v. inning hondenbelasting Toezicht op eigendom honden
Bevorderen betaling
en betaling van hondenbelasting hondenbelasting door
hondenbezitters
monitoring: toename van aantal
hondenbezitters dat
hondenbelasting betaalt
Marktoezicht

Toezicht illegale inzameling van
afvalstoffen en dumpingen afval

Toezicht op grote evenementen

Toezicht sancties

Inzet Toezichthouders
Inzet Stadswacht

2.

Taken toezicht Beheer
Toezicht verkeerskundige
werkzaamheden

Wegbeheer

Toezicht op groenbeheer

Toezicht waterbeheer

Deurne doet 't

wekelijks circa 3
bevorderen van naleefgedrag van
uur
regels uit marktverordening
monitoring: afname aantal
overtredingen
Toezicht op inzameling zonder
voorkomen/beperken illegale
input 25 uur
vergunning door veelal malafide afvalinzameling en afvaldumpingen
inzamelaars en op dumpingen
van afval (anders dan asbest en
drugs)

Prioriteit Uitvoering door

Programma
ureninzet
2016

Realisatie
Realisatie
ureninzet 2016 ureninzet 2017

aantal
aantal
Geconstateerde
uitgevoerde
uitgevoerde
overtredingen
controles 2016 controles 2017
2016

Geconstateerde
overtredingen Toelichting
2017

3

opbr. hondenbel

1

Bor

150

150

107

159

64

91

1

1

Op de markt is wekelijks toezicht, aantal uren per vrijdag.Soms zijn
meerdere controles per marktdag uitgevoerd. Daarnaast meer uren als
weekmarkt wordt verplaatst naar Wolfsberg.

3

Stadswacht

25

25

125

55

26

25

0

0

inzet wordt bepaald door hoeveelheid meldingen

1

Bor

150

150

137

101

32

16

0

1

Cijfers evenementen van VRBZO op blad 2: jaarrapportage VRBZO 2017.
Kermis wordt op andere post geboekt. Dit betreft 50 uur extra en 10
extra controles.

Bor

200

200

90

333

30

243

volgens bestaand beleid 3000 adressen gecontroleerd.

Toezicht op de weekmarkt.

Toezicht op naleving van
voorwaarden bij een vergunning
of ontheffing voor een
evenement.
Toezicht bij toepassen van
sancties

bevorderen dat evenementen
verlopen volgens voorschriften en
veilig bezocht worden en beperken
illegale evenementen

input 150 uur alle
kermissen en
grote
evenementen

totaal uren BOR
totaal uren SSH

1315
1505

Toezicht op uitvoering
verkeersbesluit/verkeersmaatreg
el, controleren of aannemer
werk/dienst goed heeft
uitgevoerd, uitvoering
begeleiden van verkeerskundig
werk/maatregel
toezicht houden op
onderhoudswerkzaamheden,
behandelen van klachten en
meldingen
toezicht op
onderhoudswerkzaamheden,
behenadlen van klachten en
meldingen
controleren of aannemer
werk/dienst goed heeft
uitgevoerd, beoordelen
aanvragen om sloten te dempen
bijdrage aan burgerinitiatieven

1240
1505

663
1350

896
1622

1

Bor

100

100

128

175

1

Bor

780

780

729

560

1

Bor

1400

1400

1300

840

1

Bor

180

180

456

220

1

Bor

800

800

800

800

Inzet Toezichthouders

3.

Programma
ureninzet
2017

3260

3260

3413

296
102

Voor 2017 zijn er 200 uren geraamd voor toezicht bij toepassen
sancties zoals bij het sluiten van drugspanden.
533
122

31
601

27
504

652
155

In verband met de wateroverlast in juni 2016 zijn hier meer uren voor
ingezet

2595

0

0

0

-153

0

Taken Bouwen en ruimtelijke ordening

Controle bestaande openbare
gebouwen

Toezicht grote bouwprojecten

toezicht op het bouwen van stallen
en overige agrarisch bouwwerken

Toezicht op het blijvend naleven
van de eisen in het bouwbesluit
(constructieve veiligheid evt.
i.r.t. gebruik).
Toezicht op uitvoering cf.
vergunning.

Toezicht op uitvoering cf.
vergunning incl.
emissiebeperkende
voorzieningen.

Toezicht bij bouwwerken < € 600.000 Toezicht op uitvoering cf.
en > € 50.000)
vergunning.

Ctoezicht bij bouwwerken < € 50.000 Toezicht op uitvoering cf.
vergunning.

Toezicht bij aanlegvergunningen

Toezicht op uitvoering cf.
vergunning.

bevorderen dat regels uit
bouwbesluit blijvend worden
nageleefd

grote objecten 16
uur, kleine
objecten 2 uur

bevorderen dat
bouwwerkzaamheden leiden tot
bouwwerken die veilig, gezond,
bruikbaar en energiezuinig zijn
bevorderen dat
bouwwerkzaamheden leiden tot
stallen die aan voorschriften
voldoen

gemiddeld 80 uur
per object. Circa 5
objecten per jaar

bevorderen dat
bouwwerkzaamheden leiden tot
bouwwerken die veilig, gezond,
bruikbaar en energiezuinig zijn.
bevorderen dat
bouwwerkzaamheden leiden tot
bouwwerken die veilig, gezond,
bruikbaar en energiezuinig zijn
voorkomen/beperken dat
werkzaamheden worden uitgevoerd
zonder vereiste aanlegvergunning

gemiddeld 24 -28
uur per object.
Inclusief Luwa,
Circa 10 objecten
per jaar
gemiddeld 16 uur
per object, Circa
15 per jaar
gemiddeld 2 uur
per opject. Circa
50 per jaar
gemiddles 2-3 uur
per
verguning.Circa 1520 vergunningen
per jaar

3

Bor

75

75

2

Bor

400

400

2

Bor

280

280

42

1325

55

3

6

21

40

62

21

1114

3

Bor

250

250

129

98

2

Bor

100

100

190

140

2

Bor

40

40

7

3

6

2

controles van zwembaden

Handhavingstaak

asbestverwijdering

asbestverwijdering

Brandveilig gebruik (meldingen en
gebruiksvergunningen)

Brandveilig gebruik (meldingen en
gebruiksvergunningen)

Brandveilig gebruik (meldingen en
gebruiksvergunningen)

BAG-controles (vergunningvrije
bouwwerken)

Taakomschrijving

Toezicht op slopen met asbest.

Doelstelling/monitoring

voorkomen/beperken van illegaal
slopen met asbest

Toezicht op voorschriften
monumenten en archeologie

Toezicht op slopen zonder asbest

gemiddeld 5 uur
per object. Circa
14 objecten per
jaar

Prioriteit Uitvoering door

Programma
ureninzet
2016

Programma
ureninzet
2017

Realisatie
Realisatie
ureninzet 2016 ureninzet 2017

aantal
aantal
Geconstateerde
uitgevoerde
uitgevoerde
overtredingen
controles 2016 controles 2017
2016

Geconstateerde
overtredingen Toelichting
2017

2

Bor

70

140

158

143

136

149

Realisatie uren 2016 en 2017 is inclusief toezicht sloop zonder asbest

2

ODZOB

77

154

215

318

42

37

In verband met de hagelschade (23 juni 2016) zijn er veel meer
meldingen sloop ingediend in 2016, waardoor ook meer toezicht is
geweest.. Ook in 2017 waren er nog veel sloopmeldingen

Toezicht brandveiligheid vindt voornamelijk plaats door
toezichthouders VRBZO. Bij politiek gevoelige kwestie worden deze
controles begeleid door interne medewerker. Deze worden niet als
aparte controles geregistreerd.. Tevens is intern sprake van
ondersteunende uren t.b.v. toezicht VRBZO.

Toezicht op slopen met asbest.

Toezicht op brandveilig gebruik
van bouwwerken waarin vele of
kwetsbare personen (kunnen)
verblijven (A en B gebouwen).

Toezicht op brandveilig gebruik
van bouwwerken waarin vele of
kwetsbare personen (kunnen)
verblijven (B en C locaties).
Toezicht op brandveilig gebruik
van bouwwerken (A locaties).

aantal slachtoffers als gevolg van
brand minimaliseren
aanvullend aan toezicht door VRBZO

aantal slachtoffers als gevolg van
brand minimaliseren
monitoring: afname aantal
objecten waarbij sprake is van
brandonveilige situatie
aanvullend aan toezicht door VRBZO
op basistakenpakket

bevorderen van het centraal
registreren en bijhouden van
basigegevens over adressen
gebruik van gronden en bouwwerken Toezicht op bebouwing en
voorkomen/beperken van met
in stedelijk gebied en illegale bouw
grondgebruik dat in strijd is met bestemmingsplan strijdig
en illegale reclame-uitingen
het bestemmingsplan.
bebouwing en gebruik inclusief
"inlijven" gemeentegrond
Toezicht op gebruik gronden in het
Gebiedsgericht toezicht om
voorkomen/beperken van illegale
buitengebied, waaronder illegale
illegale activiteiten in het
activiteiten in het buitengebied
bewoning, illegale bouw en illegale
buitengebied op te sporen.
monitoring: afname illegale
reclame-uitingen, illegale ingrepen in
activiteiten
cultuurhistorische, archeologische en
landschappelijke waarden
toezicht op ongewenste reclameuitingen

Output en input

Toezicht op correctheid
informatie in BAG.

B en C locaties
volgens
basistakenpakket

bevorderen van naleving
voorschriften m.b.t. monumenten
en archeologie

beoordelen of de sloop
gerealiseerd is; indien dit het
geval is sloop gereedmelden

voorkomen/beperken van illegaal
slopen

Bor

100

100

51

23

6

0

1

VRBZO

extern budget

extern budget

n.b.

n.b.

44

65

11

2

offerte VR

extern budget

-

n.b.

-

5

-

3

Bor

200

200

198

124

2

Bor

200

200

16

zie bijlage jaarrapportage VRBZO 2017.

PM

zoveel mogelijk
voldoen aan
wettelijke eisen
200 uur preventief
gebiedsgericht
oezicht
input circa 4 uur
per week

Toezien dat op bestaande
voorkomen/beperken van
bebouwing in het centrumgebied ongewenste reclame-uitingen
en op cultuur-historische
objecten geen reclame wordt
aangebracht.
Toezicht op naleving van
voorwaarden bij vergunningen
voor werkzaamheden aan
cultuurhistorische belangrijke
objecten

2

352

Voor 2017 heeft college besloten om aanvullend op basistakenpakket
ook beperkt controles uit te voeren bij andere geinventariseerde
locaties waarbij enig risico wordt verwacht. Dit was in 2016 nog niet aan
de orde.

de Bag controles worden integraal uitgevoerd met de bouwcontroles en
aantallen worden derhalve niet apart geregistreerd.

67

56

113

61

467

1

Bor

200

200

3

Bor

10

10

-

-

2

3

3

Bor

10

10

-

-

0

2

2

Bor

30

30

-

-

28

44

2

Bor

30

30

-

-

0

0

2

Bor

50

50

-

-

0

0

3

Bor

5

5

-

-

4

12

19

26

hier is sprake van strijdig gebruik waaronder opslag,
bedrijfsactiviteiten, bewoning, in gebruik nemen gemeentegrond
(toelichting uren: TIM uren 'gebruiksfase toezicht overig' zijn hieraan
toegevoegd)

Het betreft een beperkt aantal uren dat voor deze taak is geraamd.
Hierop wordt niet specifiek geregistreerd. Controle vindt plaats tegelijk
bij toezicht bouw of aanleg. Uren zijn dus hieronder verantwoord.

aantal afhankelijk
van aantal
sloopmeldingen

Controle op aanleg en
Toezicht op het aanleggen en in
instandhouding landschapselementen stand houden van groen,
landschappelijke inpassing en
landschapselementen (w.o. cat.
III-ontwikkelingen).

bevorderen van aanleg en
instandhouding
landschapselementen monitoring:
afname aantal situaties waarbij
afspraken bij ruimtelijke
ontwikkelingen niet worden
nagekomen

10 locaties,
gemiddeld drie
uur per locatie

Toezicht op aantasting van
cultuurhistorische of archeologische
waarden

Toezicht om te voorkomen dat
cultuurhistorisch waardevolle
objecten of archeologische
waarden onherstelbaar
beschadigd worden.

voorkomen/beperken van
onherstelbare schade. Monitoring:
beperken aantal objecten met
onherstelbare schade

15 locaties per
jaar. Gemiddeld 3
uur per locatie

Toezicht beëindigen
mantelzorgsituaties en ovr. tijdelijke
vergunningen/ ontheffingen

Toezicht op herstel van de
ruimtelijke en evt. bouwkundige
situatie cf. vergunning/
ontheffing.

voorkomen dat tijdelijke
mantelzorgsituaties en
vergunningen illegaal voort blijven
bestaan.

gemiddeld 2 uur
per locaties

Hierop wordt niet specifiek geregistreerd. Uren zijn verantwoord bij
toezicht sloop met asbest.

Het betreft een beperkt aantal uren dat voor deze taak is geraamd.
Hierop wordt niet specifiek geregistreerd. Controle vindt plaats tegelijk
bij toezicht bouw. Uren zijn dus hieronder verantwoord.

Het betreft een beperkt aantal uren dat voor deze taak is geraamd.
Hierop wordt niet specifiek geregistreerd. Controle vindt plaats tegelijk
bij toezicht bestaande bouw of ro. Uren zijn dus hieronder verantwoord.

Handhavingstaak

Toezicht sanctiestrategie

Toezicht bij kapvergunningen

Taakomschrijving

Doelstelling/monitoring

Output en input

Prioriteit Uitvoering door

Programma
ureninzet
2016

Programma
ureninzet
2017

Realisatie
Realisatie
ureninzet 2016 ureninzet 2017

aantal
aantal
Geconstateerde
uitgevoerde
uitgevoerde
overtredingen
controles 2016 controles 2017
2016

Op basis van landelijke
handhavingsstrategie

toezicht op verleende
kapvergunningen

Bor

300

300

18

79

Bor

0

20

19

6

18

0

Inzet Toezichthouders
Inzet ODZOB

Taken Milieu
controle IV-bedrijven en overige
agrarische bedrijven. agr. type C
(vergunningplichtig)

Controle op luchtwassers

100

2350
77

Integraal toezicht bij grote
veehouderijbedrijven

bevorderen dat voorschriften uit
omgevingsvergunning nageleefd
worden
monitoring: afname overtredingen

ca. 100
inrichtingen; circa
7 uur per controle,
2-jaarlijks

1

Odzob

350

89

2540
154

aantal uitgevoerde controles is niet te herleiden. Niet bij elke aanvreaag
is namelijk een controle nodig. Deze worden niet geregistreerd.

2141
318

Integraal toezicht bij
meldingsplichtige veehouderij
bedrijven

bevorderen dat voorschriften uit
omgevingsvergunning m.b.t.
luchtwassers nageleefd worden
monitoring: afname overtredingen
bevorderen dat regels uit
Activiteitenbesluit nageleefd
worden

jaarlijks 4 uur per
controle, 120
stuks
ca. 60
inrichtingen, 6 uur
per controle 2jaarlijks

1

Toezicht op
Toezicht op naleving ten
bevorderen dat regels voor
3 locaties circa 7
mestverwerkingsinstallaties (mest van behoeve van het goed
mestverwerkingsinstallaties worden uur per locatie
derden)
functioneren van
nageleefd
mestverwerkingsinstallaties waar
mest van derden wordt
behandeld.
Toezicht op bedrijven met een ‘BZVvergunning’ (Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij)

Toezicht op naleving van de
aangegeven BZV maatregelen.

bevorderen van naleving van BZV
maatregelen

controle glastuinbouwbedrijven

Integraal toezicht bij
glastuinbouwbedrijven.

bevorderen dat regels voor
glastuinbouwbedrijven worden
nageleefd

controle loon- en akkerbouwbedrijven Integraal toezicht bij
akkerbouwbedrijven en loon- en
grondverzetbedrijven.

Toezicht bij bedrijven met een hoog
bodemrisico

Toezicht bij bedrijven met grote
emissies naar water en/of lucht, of
een hoog energieverbruik

Odzob

Odzob

480

180

480

30
0

45

180

Thematisch toezicht op (grote)
lozingen op de riolering en
lozingen vanuit
glastuinbouwbedrijven en
veehouderijen (schrobwater,
afvalwater spoelplaats, 1e
spoeling melktanks).
Thematisch toezicht bij
bedrijven met een verhoogd
bodemrisico (tankstations en
enkele industriële bedrijven).

ca. 20
inrichtingen. 4 uur
per controle, 3jaarlijks
ca 18 inrichtingen
6 uur per controle,
4-jaarlijks

bevorderen dat regels voor loon- en
akkerbouwbouwbedrijven worden
ca 16 inrichtingen
nageleefd
circa 3 uur per
controle controle,
4-jaarlijks
bevorederen dat indirecte lozingen ca 20 inrichtingen
volgens voorschriften gebeurt
ca 4 uur per
controle, controle
2-3 jaarlijks

bevorderen dat regels voor
bedrijven met verhoogd
bodemrisico worden nageleefd

Thematisch toezicht bij
bevorderen dat regels voor
bedrijven met een invloed op de bedrijven met invloed op
luchtkwaliteit, waaronder
luchtkwaliteit worden nageleefd
broeikasgassen.

ca 20 inrichtingen
ca 3-4 uur per
controle, controle
3 jaarlijks
ca 15 inrichtingen
ca 3-4 uur per
controle controle
3 jaarlijks

71
612

487

42
0

82

7

35

Er is in 2017 met betrekking tot het toezicht op luchtwassers een pilot
gedraaid waarbij van de 90 aanwezige luchtwassers binnen de gemeente
Deurne 60 stuks administratief zijn beoordeeld. Hierbij is op basis van
de elektronische monitoring van luchtwasser een controle op de
werking van luchtwassers uitgevoerd. Bij de overige 30 bedrijven is een
fysieke controle uitgevoerd. 55% van de luchtwassers functioneert
volledig conform de systeembeschrijving
Bij de overige 45% functioneert de luchtwasser naar behoren, maar is bij
een controle een tekortkoming geconstateerd. Het gaat dan
bijvoorbeeld over afwijking van de pH, verminderde spui of het
ontbreken van de noodzakelijk documentatie. Luchtwassers die in het
geheel niet functioneren, worden zelden aangetroffen. Controle via Emonitoring betreft controle tot detailniveau. Hierdoor komen
tekortkomingen sneller aan het licht. Hierdoor is het aantal
overtredingen licht gestegen. Ook in 2018 blijft de inzet op dit thema
groot.

Odzob

120

120

190

9

91

29

2320
77

Dit betreffen grote veehouderijen. Hierbij zijn ook enkele bedrijven met
luchtwasser. De controle wordt voornamenlijk integraal uitgevoerd op
diverse aspecten. Overtredingen zijn divers van aard. Van gewijzigde
vergunningssituatie tot ontbreken van noodzakelijk keuringen aan
installaties.

20
108

559

Thematisch toezicht met het oog bevorderen dat "lege" vergunningen 30 locaties circa 4
op mogelijke intrekking.
worden ingetrokken
uur per locatie
1

Indirecte lozingen

741
37

Thematisch toezicht op de
goede werking van luchtwassers

1

Toezicht op ‘lege’ vergunningen

839
42

285

541

controle veehouderijen type B

29

128

2258
215

350

De uren die voor deze taak ingezet moeten worden zijn naar alle
waarschijnlijkheid geboekt op controles uitgevoerd bij de diverse
wabotaken. Hierbij is niet het onderscheid gemaakt dat sprake is van
een handhavingscontrole (controle i.v.m. een opgelegde sanctie). Deze
controles hebben in praktijk wel plaatsgevonden.

7

9
Adviisering en toezicht bij aanvragen toezicht of vergunning verleend
kapvergunningen
kan worden

4.

Geconstateerde
overtredingen Toelichting
2017

36

Er is o.a. sprake van overtredingen aan dieseltanks.Deze zijn niet
voorzien van tank- en installatiecertificaat. Daarnaast is sprake van
kleine overtredingen zoals het ontbreken van een nieuwe melding ivm
gewijzigde bedrijfsopzet en ontbreken van keuringen van
mestbassin/zak . Bij bedrijven waar geen sprake meer is van het houden
van dieren worden de rechten ingetrokken. Dit is in een aanvullende
tabel in dit verslag inzichtelijk gemaakt.

11

Er is in 2017 geen onderscheid gemaakt in specifieke bedrijven waar
mogelijk kan worden ingetrokken. Onder deze groep agrarische
bedrijven is de terugtrekkende transitie merkbaar. Bij alle bezoeken is
daarom extra aandacht besteed aan de vergunningssituatie en
actualiteit van de vergunde rechten. Zonodig worden deze ingetrokken.
Zie aanvullende tabel opgenomen in het verslag.

1

Odzob

21

21

25

24

4

4

1

2

Controles op slechts 1 locatie. Planning was 3. Door noodzakelijk
vooronderzoek zijn 2 controles in 1e maand van 2018 (niet dit
verslagjaar) uitgevoerd. Daar zijn zware overtredingen geconstateerd.
Bij de controle op het adres in 2017 zijn afwijkingen van de
vergunningsvoorschriften geconstateerd. Deze zijn bestuursrechtelijk
aangeschreven en de overtredingen zijn weer ongedaan gemaakt.

1

Odzob

30

30

17

23

2

3

0

0

Controle op naleving van de BZV maatregelen. In geen van de gevallen
zijn overtredingen op dat vlak geconstateerd

2

Odzob

24

24

30

38

5

5

2

2

3

Odzob

10

10

10

2

2

2

0

1

2

Odzob

30

30

44

5

6

5

0

2

Glastuinbouw wordt beoordeeld op actualiteit van meldingssituatie. In
2017 zijn de controles voorbereid, en de uitvoering heeft
plaatsgevonden begin 2018. Dat verklaart het laag aantal uren per
controle. Kleine tekortkomingen op het gebied van noodzakelijek
keuringen en documentatie zijn geconstateerd.

2

Odzob

25

25

47

20

6

5

0

4

ontbreken van noodzakelijke documentatie t.a.v keuringen aan
installaties

3

Odzob

15

15

47

6

7

1

0

0

Er is sprake van de volgende overtredingen: Er ontbreekt een nieuwe
melding i.v.m. aanpassingen die binnen het bedrijf zijn uitgevoerd.
Dieseltanks niet gekeurd. Opslag van bodembedereigende stoffen niet
conform de eisen.
Loon en akkerbouwbedrijven zijn een mix van agrarische met industriele
activiteiten (lassen, onderhoud tractoren). In 2017 zijn de controles
voorbereid, en de uitvoering heeft plaatsgevonden begin 2018. Dat
verklaart het laag aantal uren per controle. Bij de bedrijven is geen
slecht naleefgedrag geconstateerd

Handhavingstaak

Taakomschrijving

Doelstelling/monitoring

Output en input

Toezicht bij bedrijven waar externe
veiligheid een rol speelt
(ammoniakkoelinst, LPG, propaan,
grote PGS-15 opslagen, natte
koeltorens

Thematisch toezicht bij
bedrijven met een
veiligheidsrisico (criterium:
opgenomen in het risicoregister
gevaarlijke stoffen (RRGS)).

bevorderen dat regels voor
bedrijven met veiligheidsrisico
worden nageleefd
monitoring: afname aantal
overtredingen

9 inrichtingen
jaarlijks ca 8 uur
per controle; 110
propaantanks, ca 1
per controle/5 jaar

toezicht vuurwerkverkooppunten

Controles voor en tijdens de
verkoopperiode van vuurwerk.

bevorderen dat opslag en verkoop
vuurwerkverkooppunten conform
regels gebeurt
bevorderen dat voorschriften uit
omgevingsvergunning nageleefd
worden

alle
vuurwerkverkoopp
unten jaarlijks
ca 30 inrichtingen,
ca 5 uur per
controle, 3jaarlijks
ca 500
inrichtingen ca 3
uur per controle
1x per 7 jaar

toezicht bij (overige) type C
(vergunningplichtige) inrichtingen)

Integrale controles.

toezicht bij (overige, niet agrarische)
type B (meldingsplichtige)
inrichtingen)

Integrale controles.

toezicht bij type A (nietmeldingsplichtige) inrichtingen)

Integrale controles.

Toezicht op stookmeldingen/illegaal
stoken

Controle naar aanleiding van en
stookontheffing en illegaal
stoken (via gebiedsgericht
toezicht).
Toezicht op toepassing en
transport van grond cf. het
Besluit bodemkwaliteit.

Toezicht grondstromen

toezicht bevorderen dat regels uit
Activiteitenbesluit nageleefd
worden
bevorderen dat regels uit
Activiteitenbesluit nageleefd
worden
voorkomen/beperken van illegaal
stoken

bevorderen dat regels m.b.t.
grondstromen worden nageleefd

6 x per jaar a 4
uur o.b.v.
vergunningen/mel
dingen

Prioriteit Uitvoering door

Programma
ureninzet
2017

Realisatie
Realisatie
ureninzet 2016 ureninzet 2017

aantal
aantal
Geconstateerde
uitgevoerde
uitgevoerde
overtredingen
controles 2016 controles 2017
2016

Geconstateerde
overtredingen Toelichting
2017

Er is sprake van de volgende overtredingen: Administratieve gegevens
zijn niet geheel in orde. Verlopen van keuringen aan installaties. Niet
alle noodzakelijk voorzieningen getroffen

1

Odzob

100

100

100

33

10

6

2

3

3

Odzob

6

6

6

7

1

2

0

0

3

Odzob

50

50

51

36

9

6

3

1

Er is sprake van de volgende overtredingen: Opslag van (gevaarlijke) of
bodembedreigende stoffen voldoet niet aan de eisen. Er moeten nieuwe
meldingen ingediend worden t.b.v gewijzigde bedrijfsopzet.

3

Odzob

200

200

183

149

23

45

11

5

Er is sprake van de volgende overtredingen: Er moeten nieuwe
meldingen ingediend worden t.b.v gewijzigde bedrijfsopzet. Dieseltanks
voldoen niet aan alle voorschriften. Opslag (gevaarlijke) stoffen niet
geheel conform voorschriften.

3

Odzob

10

10

10

0

2

0

2

1

Er is sprake van de volgende overtredingen:opslag van gasflessen op
buitenterrein. Overschrijding geluidsnormen afzuiginstallatie.

3

Bor

10

10

10

2

Odzob

50

50

0

In 2017 zijn diverse controles hierop uitgevoerd. Aantallen en uren
hiervoor zijn nog niet geregistreerd.

Inzet Toezichthouders
Inzet ODZOB

Totale inzet Toezichthouders
Totale inzet Stadswacht
Totale inzet ODZOB

Programma
ureninzet
2016

totaal uren BOR
totaal uren SSH
totaal uren ODZOB

Type toezichtstaken
Om effectief en efficient te werk te gaan hanteert de gemeente verschillende vormen van toezicht. We maken onderscheid in de volgende type taken:
V=Op basis van vergunning/melding/ontheffing
O=objectgericht
G=gebiedsgericht
T=themagericht
I=inrichtinggebonden

5

3

1

10
1701

10
1701

10
1798

0
1802

5
259

0
329

0
61

0
99

6935
1505
1778

7050
1505
1855

6344
1350
2013

5632
1622
2120

1140
102
301

1274
122
366

61
601
61

69
504
99

591
155
-235

