TOEZICHTINFORMATIE
Toezichtvragen
verantwoordingsjaar 2016
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1.1

2

1

Leeswijzer

Op basis van de wetten worden toezichtindicatoren geformuleerd. Toezichtindicatoren richten zich op de
onderdelen van de wet waarop het hoogste afbreukrisico zit, maatschappelijk, financieel en politiek. De
toezichtinformatie is dus ingericht op hoofdlijnen, op die informatie die het belangrijkst is om te controleren. In
dit document kunt u de toezichtvragen per wet bekijken. Hierdoor weet u welke vragen u moet beantwoorden.
De toezichtindicatoren zijn verdeeld in zes thema’s. Onder deze thema’s vallen de verschillende wetten
waarop de toezichtindicatoren zijn gebaseerd. U kunt via de inhoudsopgave doorklikken naar de juiste wet.

1.1

Meer informatie

Voor meer informatie over de toezichtvragen kunt u terecht op de website van KING.
Hebt u vragen of opmerkingen over dit boekje? Neem dan contact met ons op via
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.
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2

Woon- & leefklimaat

2.1

Wabo

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag
1

2

1

2

2

3

1

4

1

4

2

5

1

6

1

7

1

8

1

Vraag

Antwoordmogelijkheden

In welke mate voldoet de gemeente aan de
kwaliteitscriteria 2.1?
Wat is de omvang van het aantal
omgevingsvergunningen activiteit milieu?
Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn
actueel?
Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit
milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio
Positivo (LSP)?
Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit
milieu met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de
gemeente?
In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot
een beroepsprocedure?
Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente
gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse?
Heeft regionale afstemming bij het
handhavingsbeleid plaatsgevonden?
Zijn er binnen het handhavingsbeleid
beleidsdoelen vastgesteld?
Heeft de gemeente een toezicht- en
sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid
vastgesteld?

0-100% [professionele schatting]

4

0-oneindig
0-oneindig
0-100%

0-oneindig

0-oneindig
Ja, Nee
Ja, Nee
Ja, Nee
Ja, Nee

Nummer
indicator
9

Nummer Vraag
1

10

1

11

1

Vraag

Antwoordmogelijkheden

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor
het handhavingsbeleid benoemd? asbestregelgeving - brandveiligheid bij de
opslag van gevaarlijke stoffen - constructieve
veiligheid en brandveiligheid - verontreinigde
grond - risicovolle inrichtingen
Evalueert de gemeente jaarlijks of de
activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn
uitgevoerd?
Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTHtaken voor 1 januari aan de gemeenteraad
aangeboden en beschikbaar voor de
Gedeputeerde Staten?

Diverse categorieën

5

Ja, Nee

Ja, Nee

2.2

Wro

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

0-100% [professionele schatting]

2

1

2

2

3

1

4

1

4

2

5

1

5

2

5

3

6

1

6

2

Hoeveel procent van het gemeentelijke
grondgebied wordt gedekt door
bestemmingsplannen/ beheersverordeningen?
Hoeveel bestemmingsplannen/
beheersverordeningen heeft de gemeente?
Hoeveel bestemmingsplannen/
beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?
Hoeveel bestemmingsplannen/
beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?
Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik
gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om
bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te
wijken, verder uit te werken of hieromtrent
nadere eisen te stellen?
Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van
deze bevoegdheid verlopen volgens de
wettelijke procedures?
Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de
gemeente genomen?
Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de
wettelijke termijn afgehandeld?
Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de
wettelijke procedure afgehandeld?
Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in
planschade zijn er in de gemeente ingediend?
Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in
6

0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig

Nummer
indicator

Nummer Vraag

7

1

7

2

8

1

8

2

9

1

10

1

11

1

11

2

Vraag

Antwoordmogelijkheden

planschade zijn er gehonoreerd?
Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag
voor de tegemoetkoming in planschade?
Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag
voor de tegemoetkoming in planschade?
Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn
er binnen de gemeente gesloten?
Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke
procedurele verplichtingen?
Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag
uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen
aan de wettelijke procedurele verplichtingen?
Heeft de gemeente een Wro
handhavingsbeleidsplan vastgesteld?
Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan
worden afgeweken van het bestemmingsplan
zijn er het afgelopen jaar ingediend?
Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan
worden afgeweken van het bestemmingsplan
zijn er in het afgelopen jaar verleend ?

7

0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig

Ja, Nee
0-oneindig

0-oneindig

2.3

Waterwet

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

25% per categorie optellend tot 100%

2

1

2

2

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

7

2

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het
waterschap over 1) beleid 2) planvorming 3)
investeringsprogrammering 4) operationele
zaken?
Hoeveel aanvragen voor watervergunningen
zijn er in de gemeente ingediend?
Hoeveel aanvragen voor watervergunningen
zijn correct afgehandeld?
Hoeveel illegale lozingen in het openbaar
vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht
geconstateerd?
Heeft de gemeente haar zorgplichten
geformuleerd in een door de raad vastgesteld
rioleringsplan 1) voor de inzameling en het
transport van afvalwater 2) ten aanzien van
grondwater 3) ten aanzien van hemelwater?
Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan
rekening met de zorgplicht voor 1) de
inzameling en het transport van afvalwater 2)
het grondwater 3) het hemelwater - zoals
verankerd in het rioleringsplan?
Is er een financiële meerjarenraming voor de
rioolheffing in het rioleringsplan opgenomen?
Hoeveel KRW gebieden heeft de gemeente in
beheer?
Hoeveel KRW registers worden voor de KRW
8

0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig

Ja, Nee

Ja, Nee

Ja, Nee
0-oneindig
0-oneindig

Nummer
indicator

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

gebieden bijgehouden door de gemeente?

9

2.4

Woningwet

Nummer
indicator

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

1

Ja, Nee

2

1

2

2

3

1

4

1

Heeft het college van B&W het verslag van de
woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad?
Hoeveel vergunningsaanvragen voor
omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn
er ingediend?
Hoeveel omgevingsvergunningen categorie
bouwen zijn er verleend?
Hoe vaak is gebruik gemaakt van de
bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren
van specifieke gebieden?
Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om
bouwwerken aan de regels te laten voldoen?
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0-oneindig

0-oneindig
0-oneindig

0-oneindig

2.5

Huisvestingswet

De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.
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2.6

Monumentenwet

Nummer
indicator
1
2

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1
1

0-oneindig
0-oneindig

2

2

3

1

4

1

5

1

Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente ?
Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging
aan/van rijksmonumenten zijn er ingediend?
Hoeveel omgevingsvergunningen voor
wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de
gemeente verleend?
Hoeveel adviezen zijn er door de
monumentencommissie afgegeven met
betrekking tot rijksmonumenten?
Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken
zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding
van een overtreding van de Monumentenwet op
het gebied van rijksmonumenten?
Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken
zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding
van een overtreding van de Monumentenwet op
het gebied van rijksmonumenten?
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0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-100%

3

Zorg & Welzijn

3.1

Wet Kinderopvang

Deze cijfers worden geleverd door DUO met eventuele toelichtingen van gemeenten. Gemeenten hoeven bij dit onderdeel dus geen gegevens aan te
leveren, maar hoeven enkel de aangeleverde gegevens te controleren en eventueel van commentaar te voorzien.
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3.2

Leerlingenvervoer

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Heeft de gemeente een Verordening
Leerlingenvervoer die voldoet aan de wettelijke
regels?

Ja, Nee
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3.3

Leerplichtwet

De gegevens van indicator 1 tot en met 5 worden aangeleverd door DUO.
Nummer
indicator
6

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Heeft het college van B&W vóór 1 oktober het
jaarverslag over de leerplichtwet aan de
gemeenteraad aangeboden?

Ja, Nee
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4

Veiligheid & Leefbaarheid

4.1

Drank-en Horecawet

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

0-oneindig

1

2

1

3

2

1

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en
instellingen heeft de gemeente?
Hoeveel commerciële horecabedrijven heeft de
gemeente?
Hoeveel paracommerciële horecabedrijven
heeft de gemeente?
Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen
jaar beschikbaar voor het uitoefenen van de
gemeentelijke toezichttaken in het kader van
vergunde horeca activiteiten?
Hoeveel controles in het kader van de wet
vonden er het afgelopen jaar in totaal plaats?
Hoeveel controles in het kader van de wet
vonden er het afgelopen jaar plaats op
vergunde horeca activiteiten?
Hoeveel controles in het kader van de wet
vonden er het afgelopen jaar plaats op
vergunde acohol verkooppunten?
Hoeveel controles in het kader van de wet
vonden er het afgelopen jaar plaats op
vergunde commerciële horecabedrijven?
Hoeveel controles in het kader van de wet
vonden er het afgelopen jaar plaats op
vergunde paracommerciële bedrijven?
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0-oneindig
0-oneindig
0-oneindig

0-oneindig
0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

Nummer
indicator
4

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

0-oneindig

4

2

5

1

6

1

7

1

7

2

8

1

9

1

Hoeveel ontheffingen heeft de gemeente
afgelopen jaar verleend voor evenementen?
Hoeveel controles in het kader van de wet
hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden op
evenementen waarvoor een ontheffing is
verleend?
Hoeveel controles heeft de gemeente
afgelopen jaar uitgevoerd op de naleving van
de leeftijdsgrens van 18 jaar bij vergunde
horeca activiteiten?
Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding
van controles op vergunde horeca activiteiten
geconstateerd?
Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar
bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet
op basis van de bepalingen in de wet?
Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar
in het kader van de wet de bestuurlijke boete
ingezet als handhavingsmiddel?
Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar
in het kader van de wet de handhavingsactie
van bestuursdwang ingezet?
Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar
in het kader van de wet de handhavingsactie
van het schorsen van een vergunning ingezet?
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0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

0-oneindig

4.2

Wet Veiligheidsregio’s

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Ja, Nee

2

1

3

1

4

1

5

1

Heeft het college van B&W de noodzakelijke
gegevens aangeleverd voor de risicokaart?
Heeft het bestuur van de veiligheidsregio het
risicoprofiel in overleg met de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten vastgesteld?
Heeft de burgemeester vóór de vaststelling van
het (regionaal) beleidsplan het
ontwerpbeleidsplan besproken met de
gemeenteraad?
Heeft de gemeente een
brandbeveiligingsverordening vastgesteld?
Heeft de gemeente doelen vastgesteld met
betrekking tot de brandveiligheid en
brandweerzorg (werkwijze en kwaliteit)?

18

Ja, Nee

Ja, Nee

Ja, Nee
Ja, Nee

5

Dienstverlening

5.1

Archiefwet

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

ja (100%) - deels (50%) - nee (0%)

2

1

3

1

4

1

5

1

6
7

1
1

8

1

9

1

Wordt een kwaliteitssysteem voor het beheer
van te bewaren archiefbescheiden toegepast
door de gemeente?
In welke mate beschikt de gemeente over een
actueel, compleet en logisch samenhangend
overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden?
In welke mate zijn de archiefbescheiden
(papier/digitaal) beschreven op basis van een
vastgesteld metadataschema?
Voorziet de bewaarstrategie voor
archiefbescheiden (papier/digitaal) in
conservering met het oog op opslag van ten
minste honderd jaar?
In welke mate is van de aanwezige
archiefbescheiden (papier/digitaal) de
bewaartermijn in beeld gebracht?
Past de gemeente vervanging toe?
In welke mate zijn alle archiefbescheiden van
de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht
naar de daarvoor aangewezen openbare
archiefbewaarplaats?
Heeft de gemeente een archiefbewaarplaats
aangewezen die aan de eisen voldoet?
Beschikt de gemeente over één of meer
19

Geschaald van 0-100% in decimalen
weergegeven (0-10-20-30 % etc.)
Geschaald van 0-100% in decimalen
weergegeven (0-10-20-30 % etc.)
ja (100%) - deels (50%) - nee (0%)

Geschaald van 0-100% in decimalen
weergegeven (0-10-20-30 % etc.)
ja (100%) - deels (50%) - nee (0%)
Geschaald van 0-100% in decimalen
weergegeven (0-10-20-30 % etc.)

ja (100%) - deels (50%) - nee (0%)
Geschaald van 0-100% in decimalen

Nummer
indicator

10

Nummer Vraag

1

Vraag

Antwoordmogelijkheden

archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze
aan alle in de Archiefbesluit- en regeling
genoemde eisen voldoet?
Worden beperkingen van de openbaarheid
conform artikel 15 gemotiveerd?

weergegeven (0-10-20-30 % etc.)

20

Ja, Nee

5.2

Paspoortwet

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Heeft de gemeente de jaarlijkse controle op de
toepassing van beveiligingsmaatregelen
(zelfevaluatie) vóór 1 oktober van het
desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?

Ja, Nee

21

5.3

Wet BRP

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Heeft de gemeente de jaarlijkse zelfevaluatie
Brp vóór 1 oktober van het desbetreffende
kalenderjaar uitgevoerd?

Ja, Nee
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6

Gezondheid

6.1

Wet publieke gezondheid

Nummer
indicator
1

Nummer Vraag

Vraag

Antwoordmogelijkheden

1

Ja, Nee

1

2

Heeft de gemeente een vastgestelde nota
gemeentelijk gezondheidsbeleid?
Zo ja: Gaat de nota gemeentelijk
gezondheidsbeleid in op de landelijke prioriteit
van:
1)overgewicht
2)diabetes
3)depressie
4)roken
5)schadelijk alcoholgebruik?

23

1) Ja, Nee
2) Ja, Nee
3) Ja, Nee
4) Ja, Nee
5) Ja, Nee

7

Informatieveiligheid

Vooralsnog zullen er zich bij de uitvraag over verantwoordingsjaar 2016 bij informatieveiligheid geen wijzigingen voordoen.
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8

Verschillen met jaarverantwoording 2015

Er zijn geen verschillen met de vragen van de jaarverantwoording 2015.
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KWALITEITSINSTITUUT
NEDERLANDSE GEMEENTEN
NASSAULAAN 12
2514 JS DEN HAAG
POSTBUS 30435
2500 GK DEN HAAG
T 070 373 80 08
F 070 363 56 82
INFO@KINGGEMEENTEN.NL
WWW.KINGGEMEENTEN.NL
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