
Amendement

Agendapunt: 2020 .044
Onderwerp : Beleggen van de VTH-taken bouwen
Datum :    21 april 2020
Ingediend door de fractie(s) : 
__________________________________________________________________________

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 21 april 2020 in vergadering bijeen, 
beraadslagend over het voorstel tot instemming met het beleggen van de Vergunning-, 
Toezichthoudende en Handhavingstaken (VTH-taken) bij de Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR).

Besluit:

Om de voorgelegde beslispunten 3, 4, 5 en 6 te vervangen door:

3. Een procedure te starten om een loketfunctie/frontoffice gericht op 
vergunningsverlening, gericht op de volgende aspecten:

a. Compleet maken van dossiers, zodat zowel de ruimtelijke inpassing en daarna de 
technische toets uitgevoerd kunnen worden.

b. Uitvoeren van de toets op de ruimtelijke inpassing:
i. Welstand
ii. Bestemmingsplan toets

c. Overdragen van dossiers aan de ODR t.b.v. technische toets en 
vergunningsverlening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend:

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal
Voor

Tegen

Aangenomen / Verworpen

Toelichting:

Op het gebied van bouwen willen we dat onze burgers en ondernemers ook op het gebied van 
bouwen door ambtenaren van West Betuwe dichtbij worden geholpen en bijgestaan. Hierdoor willen 
we graag dat het proces van vergunningsverlening netjes, professioneel en snel verloopt.



De Wkb kent ook de knip tussen de ruimtelijke afweging en de technische toets. De Wkb heeft 
hoofdzakelijk effect op de technische toets. De ruimtelijke afweging vind op dit moment al plaats in 
een structureel overleg tussen gemeente en omgevingsdienst (Wabo-overleg). 
De invoering van de omgevingswet zal ook invloed hebben op het gehele proces van 
vergunningverlening. De impact daarvan is nog absoluut niet duidelijk.

1) Het is van groot belang dat wij onze inwoners en ondernemers helpen bij het volledig 
compleet maken van van de relevante vergunningsaanvraag.

2) In het kader van de toekomstige invoering van de Wkb zal een bepaald deel van de leges te 
vervallen. Het is van nog groter belang om processen nog SMART(er) in te richten.

3) De Wkb maakt onderscheid tussen ruimtelijke inpassing en technische toets.

De gemeente West Betuwe wil geen frictiekosten betalen. Om dat te bereiken moet het e.e.a. 
gefaseerd worden ingevoerd in deze raadsperiode.

Jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening op dit gebied te evalueren. Uiteraard is dat 
inclusief een periodiek  klanttevredenheidsonderzoek.

Het college draagt zorg dat er een zodanige DVO wordt opgesteld/overeengekomen zodat de 
gemeente de dienstverlening van de ODR goed kan meten en daardoor de dienstverlening ook 
beoordeelbaar is. Dit moet zodanig worden ingericht dat de gemeente gereedschappen ontwikkeld om 
op termijn zo nodig TH terug te halen naar de gemeente.


