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Aanleiding
In mei/juni 2007 heeft de VROM-Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de
VROM-taken door de gemeente Aalten. Er is getoetst aan het ‘adequate’ niveau zoals dat door de
VNG is vastgelegd in de Handreiking 'Naar betere prestaties handhaving gemeentelijke VROM-taken’.
Uit het rapport van het onderzoek bleek dat grotendeels aan de eisen werd voldaan. Op enkele
onderdelen bleek extra aandacht nodig. Om de uitvoering van de gemeentelijke VROM-taken geheel
op adequaat niveau te krijgen is een verbeterplan opgesteld dat op 13 mei 2008 door ons is
vastgesteld en waarop de VROM-inspectie positief heeft gereageerd.
De uitvoering van het verbeterplan is goed opgepakt. Er zijn diverse voortgangsrapportages opgesteld
en ter kennisname aan de toenmalige commissie gebracht. De VROM-inspectie heeft erg positief
gereageerd op de voortgangsrapportage van begin 2009. Na ontvangst van een
voortgangsrapportage in het najaar van 2009 denken zij het nazorgtraject te kunnen afsluiten.
Inhoud mededeling
Deze voortgangsrapportage ligt nu voor. Deze voortgangsrapportage maakt duidelijk wat de stand van
zaken is in het verbetertraject. Er blijkt uit dat zo goed als alle verbeterpunten zijn weggewerkt en het
verbetertraject daarmee de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Er zijn nog maar een paar
verbeterpunten nog niet volledig gerealiseerd. Voor deze verbeteracties geldt nog een wat langere
looptijd en deze verbeteringen liggen op schema.
De noodzaak om op deze punten te blijven monitoren is er nog wel maar dat hoeft niet meer in de
vorm van voortgangsrapportages over het gehele verbetertraject. Het risico dat deze verbeteringen
niet zullen worden getroffen is laag. Het betreft hier onder andere de actualisatie van
bestemmingplannen, het pas na het maken van keuzes over de gemeentelijke uitvoeringswijze van de
Wabo vastleggen van werkbeschrijvingen en protocollen en het werken met nog niet geleverde
programmamodules (SQUIT-XO) voor handhaving.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
Voortgangsrapportage verbeterplan november 2009
Collegebesluit.

