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Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Monumentenwet  (Planologische) 

bescherming 
cultuurhistorische en 
archeologische 
waarden via  actuele 
gemeentelijke 
ruimtelijke plannen. 
 
Deskundige advisering 
vergunningverlening 
(omdat ondeskundige 
omgang met erfgoed 
onherroepelijke 
gevolgen heeft). 
 

Check op digitaal beschikbare 
ruimtelijke plannen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
1-Check via provinciale 
planadviseurs en 
beleidsmedewerkers 
cultuurhistorie en archeologie. 
 
2-Een overzicht van:  
a. het aantal adviezen van de 
Monumentencommissie dat 
jaarlijks wordt afgegeven, hoe 
vaak hiervan wordt afgeweken en 
de motivering daarvan; 
b. het aantal malen dat jaarlijks 
archeologievoorwaarden aan een 
omgevingsvergunning worden 
verbonden,  hoe vaak hiervoor 
deskundig advies werd 
ingewonnen, hoe vaak hiervan is 
afgeweken en de motivatie 
daarvan. 
 
3-‘Piep-systeem’ 

Objectief:  
-Zijn in de Toelichting, 
Regels en Verbeelding 
van bestemmingsplannen 
gemeentelijke visie op 
erfgoed en/of 
(beschermende) 
maatregelen opgenomen 
voor cultuurhistorie, 
archeologische 
monumenten, 
archeologische 
verwachtingsgebieden en 
beschermde stads- en 
dorpsgezichten? 
-Vragen gemeenten 
adviezen aan 
Monumentencommissies 
en archeologisch 
deskundigen en hoe 
besluiten zij daarop 
(wel/niet opvolgen).  
 
Subjectief:  
-Beoordeling informatie 
aangereikt door 
beleidsmedewerkers 
cultuurhistorie en 
archeologie  
 

Voldaan aan eisen MW  
(art. 15, 36 lid 1-3, 38-41,  Bro (3.1.6 lid 
2) 
 
 
Intensiteit toezicht laag  

Nog niet of onvoldoende voldaan aan 
eisen MW maar daar wordt wel aan 
gewerkt. 
 
Intensiteit toezicht gemiddeld  

Niet voldaan aan eisen MW.  
 
Intensiteit toezicht hoog  
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Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Huisvesting 
statushouders 

Tijdige huisvesting van 
het aantal 
statushouders 
overeenkomstig 
halfjaarlijkse 
taakstelling van het 
Rijk. 

-  Maandelijkse realisatiecijfers 
van het Rijk via het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA). 
-  (Half)jaarlijkse rapportage van 
B&W aan de gemeenteraad. 
-  Regionale overleggen met 
gemeenten, corporaties, COA en 
vluchtelingenwerk. 

Objectief:  
-  Aan de hand van de 
maandelijkse 
realisatiecijfers van het 
COA.  
 
Subjectief:  
- Aan de hand van de 
rapportages van B&W 
aan de gemeenteraad en 
de regionale overleggen. 
 
NB: 
- Op het moment dat de 
gemeentelijke cijfers 
afwijken van de 
realisatiecijfers van het COA, 
gelden de realisatiecijfers 
van het COA. 
- Indien een gemeenten van 
groen naar rood schiet dient 
de gehele interventieladder 
te worden doorlopen. 
- Indien het Rijk de lopende 
taakstelling tussentijds 
verhoogd geldt de lopende 
taakstelling (exclusief 
verhoging) voor de 
beoordeling. De verhoging 
dient de volgende 
taakstellingsperiode te zijn 
gerealiseerd. 

Voldaan aan de halfjaarlijkse 
taakstelling 
 
 
Intensiteit toezicht laag 

Niet voldaan aan de halfjaarlijkse 
taakstelling 
 
 
Intensiteit toezicht gemiddeld. 

Na de 2de kanstermijn niet voldaan aan 
de halfjaarlijkse taakstelling 
 
 
Intensiteit toezicht hoog. 
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Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Ruimtelijke 
ordening 

Actuele 
bestemmingsplannen 
en aanwezigheid 
Structuurvisie(s) bij 
gemeenten conform 
wettelijke eisen in Wro. 

- Check op digitaal beschikbare 
ruimtelijke plannen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 
- Check via planadviseurs 

provincie naar progressie in 
planprocedure bij 
bestemmingsplannen van 
gemeenten. 

 
- Check via Relatiebeheerders 

provincie bij gemeenten naar 
aanwezigheid dan wel 
progressie voor wat betreft 
Structuurvisies. 

 

Objectief:  
-  Zijn 

bestemmingsplannen 
‘jonger’ dan tien jaar. 

- Beschikken gemeenten 
over Structuurvisies? 

 
Subjectief:  
- Beoordeling o.b.v. 

informatie m.b.t. 
voortgang aangereikt 
door Relatiebeheerders 
en Planadviseurs. 

Voldaan aan eisen Wro  
 
 
Intensiteit toezicht laag 

Niet voldaan aan eisen Wro  
 
 
Intensiteit toezicht gemiddeld  

Na de ‘2de kanstermijn’ niet voldaan 
aan de taakstelling 
 
 
Intensiteit toezicht hoog  
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Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Archiefzorg  Controle van de 

kwaliteit van de 
informatiehuishouding 
van overheden, zoals 
die nodig is voor 
adequate 
verantwoording, 
bewijsvoering en 
historisch onderzoek. 

Interne verantwoording en 
beoordeling (in de reguliere 
jaarlijkse beleidscyclus) op de vier 
afgesproken, risicogerichte 
cruciale thema’s: 
 
1 Het beheer van zowel analoge 

als digitale overheidsinformatie 
voldoet aan toetsbare eisen 
van een toe te passen 
kwaliteitssysteem. 

2 Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt in 
goede, geordende en 
toegankelijke staat gebracht. 

3 Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt tijdig 
vernietigd dan wel 
overgebracht, openbaar 
gemaakt en beschikbaar 
gesteld. 

4 Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt 
duurzaam beheerd en is 
geplaatst in daartoe geëigende 
omgevingen. 

Objectief: aan de hand 
van de invulling van de 
KPI’s van de VNG op de 
punten die betrekking 
hebben op de cruciale 
thema’s. 
 
Subjectief: interpretatie 
van de wijze waarop de 
organisatie invulling geeft 
aan de wettelijke criteria 
en, voor zover van 
toepassing, afspraken tot 
verbetering maakt en 
nakomt. 
 
Jaarlijks wordt een 
concept beoordeling door 
de provincie opgesteld en 
besproken met de 
betrokken overheid, 
alvorens officiële 
vaststelling en eventuele 
daarop gebaseerde 
vervolgacties 
plaatsvinden. 

Er wordt voldaan aan alle wettelijke 

vereisten bij de cruciale thema’s. 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht: laag 
 
 
 
 
 
Er wordt niet voldaan aan alle wettelijke 
vereisten bij de cruciale thema’s, maar er 
is een verbeterplan (SMART) 
geformuleerd en/of er is aannemelijk 
gemaakt dat het te lopen risico 
aanvaardbaar is. 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht: gemiddeld 
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Ter onderbouwing worden voor 1 april 
de voor het afgelopen jaar  ingevulde 
KPI’s, zoals die door de VNG zijn 
opgesteld voor de interne 
verantwoording en beoordeling van de 
archiefzorg, meegeleverd of 
beschikbaar gesteld. 
Het eigen oordeel met eventuele 
vervolgstappen kunnen los van de 
KPI’s  in een IBT paragraaf 
opgenomen worden. 

Er wordt niet voldaan aan alle wettelijke 
vereisten bij de cruciale thema’s en er is 
geen verbeterplan (SMART) geformuleerd 
of voorzien, ofwel er worden duidelijk 
grote risico’s gelopen. 
 
 
Intensiteit toezicht: hoog 
 
 

Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Financiën  Het bevorderen van 

financieel gezonde 
gemeenten om taken 
(zowel autonoom als 
medebewind) te kunnen 
uitvoeren zonder dat 
(onnodig) financiële 
problemen op de 
collectiviteit van 
gemeenten 
(Gemeentefonds) 
worden afgewenteld.  

- Begroting die voldoet aan 
het Besluit begroting en 
verantwoording (Bbv).  

- Begrotingswijzigingen. 
- Jaarstukken. 
- Raadsstukken.  
- Verordeningen ex. artikel 

212 en 213 
Gemeentewet. 

Objectief  
Aan de hand van landelijk 
afgesproken criteria  
 
Subjectief 
Iinterpretatie van de 
genomen maatregelen 
om begroting en 
meerjarenramingen 
sluitend te maken  

Goed 
 
Intensiteit toezicht: laag 
 

Voldoende/matig  
 
 
Intensiteit toezicht: gemiddeld 

Onvoldoende  
 

 
Intensiteit toezicht: hoog 
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Domein  Belang toezicht  Informatie arrangement  Weging en beoordeling  Score  
Wabo Bescherming van mens 

en natuur tegen schade 
en gevaar; kwaliteit van 
de uitvoering van 
vergunningverlening, 
nalevingstoezicht en 
handhaving (milieu 
bouwen en wonen) 
 

De hoofddocumenten van de 
eigen beleidscyclus: 

- (meerjarig probleem of 
risico- analyse 

- (meerjarig) 
uitvoeringskader 

- jaarlijks programma 
- jaarlijks verslag 

En bij steekproef: de dossiers van 
de organisatie (nalevingstoezicht) 
 
Een bestuurlijk vastgestelde 
zelfevaluatie 
 
Een bestuurlijk vastgesteld 
verbeterplan 
 
Vanaf 1 januari 2015: er is een 
bestuurlijk vastgestelde 
eindmeting. 
 
 

Objectief: aan de hand 
van de criteria uit de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), 
Besluit omgevingsrecht 
(Bor) en de Regeling 
omgevingsrecht (Mor). 
 
1.Beoordeling van de 
werking van de beleids- 
en uitvoeringscyclus (big 
8) op systeemniveau. 
2. Beoordeling van de 
uitwerking van de big 8 
naar risicothema’s. 
Jaarlijks zullen een of 
enkele thema’s worden 
geselecteerd. Huidige 
thema’s: 
 

Op gebied van milieu: 
De asbestregelgeving 
door het toezicht op en de 
handhaving van 
sloopmeldingen en het 
opsporen en tegengaan 
van illegale 
asbestverwijdering; 
De regelgeving m.b.t. 
verontreinigde grond door 
toetsing van meldingen 

Goed 
 
Intensiteit toezicht: laag 
 

Voldoende/matig  
 
 
Intensiteit toezicht: gemiddeld 
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en toezicht op het gebruik 
en de afvoer van 
bouwstoffen. 
De regelgeving m.b.t. 
brandveiligheid bij opslag 
gevaarlijke stoffen door 
het opnemen van de 
juiste voorschriften in de 
omgevingsvergunning en 
het handhaven van deze 
vergunning. 
Vergunningverlening en 
handhaving van de 
regelgeving m.b.t. 
risicovolle inrichtingen. 
Op het gebied van 
Bouwen: 
De regelgeving m.b.t. 
constructieve veiligheid 
en brandveiligheid door 
aandacht hiervoor bij 
vergunningverlening en 
handhaving. 
Op gebied van 
Monumentenzorg 
Het hebben van een 
actuele gemeentelijke 
monumentenverordening 
en een onafhankelijke en 
deskundige gemeentelijke 
monumentencommissie 
Deskundige uitvoering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onvoldoende  
 

 
Intensiteit toezicht: hoog 
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van vergunningverlening 
en handhaving t.b.v. 
aanbrengen van 
wijzigingen aan 
rijksmonumenten. 
 
Subjectief: interpretatie 
van de wijze waarop de 
organisatie invulling geeft 
aan de  wettelijke criteria 
en, voor zover van 
toepassing, afspraken tot 
verbetering. 
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BIJLAGE – Uitleg beoordeling 
 
Toezicht 
domein 

Beoordeling groen (goed)  Beoordelingoranje  
(voldoende/matig) 

Beoordeling rood 
(onvoldoende)  

Monumentenwet  Voldaan aan eisen MW  
(art. 15, 36 lid 1-3, 38-41,  
Bro (3.1.6 lid 2)  
 
 
 
- Nieuw vast te stellen 

bestemmingsplannen  
actueel op 
Monumentenwet en Bro. 

- Monumentencommissies 
en archeologisch 
deskundigen adequaat 
om advies gevraagd.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht laag 
(Groen). 

Nog niet of onvoldoende 
voldaan aan eisen MW 
maar daar wordt wel aan 
gewerkt.  
 
 
- Bestemmingsplannen 

nog niet voldoende 
Monumentenwet-proof 
aangaande erfgoed als 
geheel of op 
onderdelen 
(bijvoorbeeld alleen 
cultuurhistorie). 
Gemeentelijk 
erfgoedbeleid nog in 
ontwikkeling.  

- Monumentencommissi
es en archeologisch 
deskundigen 
onvoldoende adequaat 
om advies gevraagd 

- Cultuurhistorische 
waarden 
(monumentale en/of 
archeologische 
waarden) gaan soms 
(ongezien) verloren 

 
Intensiteit toezicht 
gemiddeld (Oranje). 
 

Niet voldaan aan eisen MW.  
 
 
 
 
 
--Bestemmingsplannen voldoen 
niet aan de MW, Bro ondanks 
inzet overleg en ruimtelijk 
planinstrumentarium door 
provincie. 
-Geen adviezen gevraagd aan 
Monumentencommissie en/of 
archeologisch deskundigen 
- afwijking adviezen zonder 
motivatie 
-Cultuurhistorische waarden 
(monumentale en/of 
archeologische 
waarden/verwachtingen) gaan 
(ongezien) verloren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht hoog (Rood). 

Huisvesting 
statushouders 

Voldaan aan de 
halfjaarlijkse taakstelling 
 
 
1) Gemeente heeft voldaan 
aan de laatste taakstelling 
en heeft geen achterstand of 
loopt hierop in. 
 
2) Niet voldaan aan de 
laatste taakstelling met een 
maximale afwijking hierop 
van 25% of 1 statushouder.  
 

Niet voldaan aan de 
halfjaarlijkse taakstelling  
 
 
Niet voldaan aan de 
taakstelling en de 
achterstand is niet meer 
dan 100% van deze 
taakstelling.  
 
Uitvoering toezicht door 
middel van 
interventieladder fase 1 tot 
en met fase 3, waarbij de 

Na de 2de kanstermijn niet 
voldaan aan de halfjaarlijkse 
taakstelling  
 
1) Niet voldaan aan de laatste 
taakstelling en de achterstand is 
meer dan 100% van de laatste 
taakstelling.  
 
2) Er is sprake van verwijtbaar 
handelen. Hiervan is sprake als 
een gemeente de 12 weken 
termijn structureel overschrijd en 
er wel voldoende koppelingen 
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Intensiteit toezicht laag  

laatste fase bestaat uit:  
a) GS overleggen met 

B&W door middel van 
een brief waarin B&W 
een 2de kanstermijn 
wordt geboden van 1 
taakstellingsperiode.  

b) Gemeente stelt een 
plan van aanpak 
Huisvesting 
Statushouders op, met 
een maximale looptijd 
van 2 
taakstellingsperiodes, 
dat door B&W is 
goedgekeurd. Na 
afloop looptijd plan van 
aanpak dient gemeente 
‘groen’ te zijn. 

 
Intensiteit toezicht 
gemiddeld. 

worden gemaakt door het COA.  
 
 
Uitvoering toezicht door middel 
van interventieladder fase 4 tot 
en met fase 6. 
a) GS voeren overleg met B&W. 
b) GS besluiten om wel of niet in 

de plaats te treden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht hoog. 

Ruimtelijke 
ordening 

Voldaan aan eisen Wro.  
 
 
- Bestemmingsplannen 
(bijna) actueel. 
 
- Actuele Structuurvisie 
aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet voldaan aan eisen 
Wro.  
 
- Bestemmingsplannen 
niet allemaal actueel c.q. 
‘jonger’ dan tien jaar oud. 
Met name status 
Bestemmingsplan 
Buitengebied weegt zwaar. 
Dat plannen in concreet in 
voorbereiding/ procedure 
zijn, geeft geen reden tot 
plaatsing in het ‘groen’. 
 
- Structuurvisie niet 
actueel, dan wel nog niet 
vastgesteld. Dat visies 
concreet in voorbereiding/ 
procedure zijn, geeft geen 
reden tot plaatsing in het 
‘groen’. 
 
Uitvoering toezicht via 
interventieladder fase 1 tot 
en met fase 3 dat bestaat 
uit: 

- GS overleggen 
met B&W door 

Na de ‘2de kanstermijn’ niet 
voldaan aan de taakstelling   
 
Niet voldaan aan de taakstelling 
en de achterstand is nauwelijks 
gereduceerd of zelfs verder 
opgelopen n.a.v. de ‘2de kansen 
termijn’. 
 
 
Uitvoering toezicht door middel 
van interventieladder fase 4 tot 
en met fase 6 (in de 
plaatstreding). 
- GS voeren overleg met B&W. 
- GS besluiten om wel of niet 

om in de plaats te treden. 
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Intensiteit toezicht laag 
(Groen). 

middel van een 
brief waarin B&W 
een 2de 
kanstermijn wordt 
geboden van 6 
maanden. 

 
Gemeente overlegt binnen 
6 maanden gegevens over 
de termijn waarbinnen zij 
de verplichtingen van de 
Wro zal nakomen. In elk 
geval moeten daarbij 
binnen 1 jaar concrete 
resultaten kunnen worden 
overgelegd. De raad moet 
het betrokken zijn bij de 
verbeteringsslag. 
 
 
Intensiteit toezicht 
gemiddeld (Oranje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht hoog (Rood). 

Archiefzorg Er wordt voldaan aan alle 
wettelijke vereisten bij de 
cruciale thema’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht laag 
(Groen). 

Er wordt niet voldaan 
aan alle wettelijke 
vereisten bij de cruciale 
thema’s, maar er is een 
verbeterplan (SMART) 
geformuleerd en/of er is 
aannemelijk gemaakt dat 
het te lopen risico 
aanvaardbaar is. 
 
Monitoring van het 
verbeterplan met 
tussentijdse beoordeling 
van de uitvoering behoren 
tot de mogelijkheden,  
 
Intensiteit toezicht 
gemiddeld (Oranje). 

Er wordt niet voldaan aan alle 
wettelijke vereisten bij de 
cruciale thema’s en er is geen 
verbeterplan (SMART) 
geformuleerd of voorzien, 
ofwel er worden duidelijk grote 
risico’s gelopen. 
 
Er wordt volgens de landelijke 
beleidskaders (indeplaatsstelling 
en schorsing/vernietiging) 
gehandeld bij de aanpak door de 
provincie. 
 
 
 
Intensiteit toezicht hoog (Rood). 
 

Financiën Goed 
 
1. Geraamde structurele 

uitgaven en inkomsten 
voor het begrotingsjaar 
in evenwicht en,  

2. Uit meerjarenraming is 
aannemelijk dat dit 
evenwicht wordt 
gecontinueerd en, 

Voldoende/matig  
 
1. Geraamde structurele 

uitgaven en inkomsten 
voor het begrotingsjaar 
zijn in evenwicht. Uit 
meerjarenraming is 
nog niet aannemelijk 
dat dit evenwicht 
behouden blijft, of,  

Onvoldoende  
 
1. Geraamde structurele 

uitgaven en inkomsten zijn 
niet in evenwicht en, 

2. Meerjarenraming maakt niet 
aannemelijk dat dit 
evenwicht wordt hersteld. 
Ook kan er sprake zijn van 
één of meer bestuurlijk 
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3. Er is, voor zover 
bekend, geen sprake 
van bestuurlijke 
relevante onderwerpen 
die de financiële positie 
substantieel nadelig 
kunnen beïnvloeden. 
Hierbij kan gedacht 
worden aan de 
jaarrekening, het 
weerstandsvermogen, 
de grondexploitatie of 
andere onderwerpen 

 
 
 
Intensiteit toezicht: laag 
 
 
- begroting vergt geen 

goedkeuring 
- regulier ambtelijk 

contact (< 2 x per jaar). 
- Monitoren 

begrotingswijizigingen 
- Themaonderzoeken 
- Onderzoek 

programmarekening met 
accountantsverslag 

Opvragen nota’s 
deelonderwerpen 
financiële positie 

2. Geraamde structurele 
uitgaven en inkomsten 
zijn niet in evenwicht. 
Uit de 
meerjarenraming is 
aannemelijk dat dit 
evenwicht wordt 
hersteld, en/of, 

3. Er is sprake van één of 
meer bestuurlijk 
relevante onderwerpen 
die de financiële 
positie nadelig kunnen 
beïnvloeden. 

 
 
Intensiteit toezicht: 
gemiddeld 
 
- begroting vergt geen 

goedkeuring. 
- Verdiepingsvragen 

rondom meerjarige 
financiële problematiek 

- Intensivering ambtelijk 
en bestuurlijk contact 
(2-5 x per jaar) 

- Monitoren van 
herstelmaatregelen/be
grotingswijzigingen 

- Het zijn van 
sparringpartner 

- Themaonderzoeken 
- Onderzoek 

programmarekening 
met 
accountantsverslag 

 
Opvragen nota’s 
deelonderwerpen 
financiële positie 
 
 

relevante onderwerpen die 
de financiële positie nadelig 
kunnen beïnvloeden. Hierbij 
kan gedacht worden aan de 
jaarrekening, het 
weerstandsvermogen, de 
grondexploitatie, het 
onderhoud kapitaalgoederen 
of andere onderwerpen. 
Deze onderwerpen 
onderbouwen mede de 
kleuring. 
 
 
 
 

Intensiteit toezicht: hoog 
 
 
- instelling preventief toezicht 
- goedkeuring 

begroting/begrotingswijziging
en noodzakelijk 

- besluit toezicht op maat 
- intensivering ambtelijk en 

bestuurlijk contact (> 5 x per 
jaar) 

- verdiepingsvragen rondom 
financiële problematiek 

- afspraken rondom termijn 
herstel 

- monitoren van 
herstelmaatregelen 

- het zijn van sparringpartner 
- themaonderzoeken 
- Onderzoek 

programmarekening met 
accountantsverslag 

- Opvragen nota’s 
deelonderwerpen financiële 
positie 

Facultatief: het houden van een 
begrotingsscan (i.s.m. BZK) 
 

WABO Inzicht in 
nalevingstoezicht. 
 
De gemeente heeft alle 
vereisten op orde/er is 
inzicht in nalevingstoezicht. 

Onvoldoende inzicht in 
nalevingstoezicht. 
 
De gemeente heeft een of 
meerdere van de vereisten 
niet op orde. 

Weinig tot geen inzicht in 
nalevingstoezicht. 
 
De gemeente heeft meerdere of 
geen van de vereisten op orde of 
laat onvoldoende verbetering 
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* Actueel beleid 
(vergunningen-en 
handhavingsbeleid inclusief 
veiligheid, bouwplantoetsing, 
bodembeleid en probleem- 
en risicoanalyse  (<4 jaar) is 
beschikbaar voor GS. 
 
* Beleid bevat doelen en 
prioriteiten  
 
* Beleid en probleem- en 
risico analyse besteedt 
aandacht aan Wabo 
risicothema’s. 
 
Voor 1 januari is vth 
programma aan de raad 
aangeboden en aan GS 
gestuurd 
 
Voor  1 april (dan wel samen 
met jaarrekening voor 15 
juli) is het jaarverslag vth 
aan de raad aangeboden en 
aan GS gestuurd. 
Doelen en normen zijn 
behaald volgens eisen in 
Wabo, Bor en Mor. Er is 
sprake van een consistent 
programma met voldoende 
operationele doelen, 
afwijkingen zijn begrijpelijk 
geformuleerd. 
Jaarverslag bevat conclusies 
over mate van uitvoering , 
bijdrage aan beleidsdoelen, 
de beheersing van risico’s 
en of beleid, prioriteiten en 
/of programma bijgesteld 
dienen te worden. 
In Jaarprogramma zijn voor 
wat betreft 
vergunningverlening 
systematiek en werkzaam-
heden voor actueel houden 
voor risicovolle activiteiten 
beschreven. 
 

 
Beleid en/of probleem- en 
risicoanalyse is niet 
actueel (>4 jaar) of 
incompleet 
 
Beleid bevat geen doelen 
en of prioriteiten, 
ambitieniveau is niet in lijn 
met capaciteit. 
 
Beleid en/of probleem-  en 
risicoanalyse besteedt 
geen of onvoldoende 
aandacht aan onderkende 
Wabo-risico’s. 
 
Programma is niet op 1 
januari maar wel voor 1 
maart vastgesteld. Door B 
en W, beschikbaar voor 
GS en aangeboden aan de 
raad. 
 
Jaarprogramma roept 
vragen op (onduidelijk hoe 
het pro-gramma is 
afgestemd op de 
onderkende Wabo en 
gemeentespecifieke 
risico’s  
Geen of onduidelijke 
relatie met  beleidsdoelen, 
prioriteiten en evaluatie 
vorig programma v.w.b. 
risicovolle taken. 
Beschikbare middelen zijn 
onvoldoende voor 
uitvoering programma. 
Informatie over 
systematiek en 
werkzaamheden voor het 
actueel houden van 
vergunningen ontbreekt of 
is onduidelijk. 
Jaarverslag is niet tijdig 
beschikbaar. Verslag is 
niet op 1 april, of samen 
met jaarrekening op 15 juli, 
maar wel voor 1 

zien na interventie. 
 
Geen beleid en/of probleem- en 
risicoanalyse. Belangrijke risico’s 
worden niet onderkend. 
Gemeente heeft geen 
(vastgesteld) jaarprogramma of 
pas na 1 maart vastgesteld door 
B en W en beschikbaar voor GS 
en aangeboden door de raad. 
Gemeente heeft geen begrijpelijk 
programma. 
 
Op vele punten voldoet de 
beleidscyclus niet aan de 
wettelijke eisen. 
 
De stukken bevatten ernstige 
omissies t.o.v. wat in Wabo, 
Bor, en Mor wordt vereist. 
 
Gemeente heeft niet genoeg of 
onvoldoende gekwalificeerde 
mensen om programma uit te 
voeren (ambitieniveau is te 
hoog). 
 
Gemeente heeft geen 
jaarverslag of pas na 1 
september aangeboden aan raad 
en beschikbaar voor GS. 
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Intensiteit toezicht laag 
(Groen). 

september aangeboden 
aan raad en beschikbaar 
voor GS. Jaarverslag roept 
vragen op. 
 
Intensiteit toezicht 
gemiddeld (Oranje). 

 
 
 
 
 
Intensiteit toezicht hoog (Rood). 
 

 
 


