
 

1 

Aan de gemeenteraad 
 
 

datum  18 januari 2022 

behandeld door  Y. Emans 

ons kenmerk  2022-0002507 

telefoonnummer  14 078 

onderwerp  Termijnen beleidsplannen 

 
Geachte mevrouw, heer, 
 
De werkzaamheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn vastgelegd in een het 

beleid Leefbaarheid en Veiligheid 2018-2021. Vernieuwing voorafgaand aan  2022 lag in de rede, 

ware het niet dat sprake is van een bijzondere situatie. Het maken van een dergelijk beleidsplan 

vraagt namelijk een behoorlijke capaciteit, die er door andere prioriteiten in 2021 niet was. Maar 

wellicht nog belangrijker is het gegeven dat we aan de vooravond staan van de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dit houdt in dat alle processen 'op de schop' 

moeten en er ook het nodige in rollen, taken en formatie gaat veranderen.  

We starten nu met de procesbeschrijvingen. Met betrekking tot de Wkb-analyse worden de laatste 

puntjes op de 'i' gezet. Dit kost het komende jaar veel energie en capaciteit. De verwachting is dat dus 

weinig capaciteit zal overblijven om daar nog andere (nieuwe) zaken aan toe te voegen. Daarnaast is 

er in april/mei sprake van een nieuwe gemeenteraad en een collegewisseling. Het vaststellen van een 

nieuw beleidsplan kort voordat een nieuw college en raad aantreden is minder wenselijk. Alles 

afwegende is ons voorstel het huidige beleid nog een jaar voort te zetten. Uiteraard met extra inzet 

komend jaar om de processen te actualiseren  in het kader van de nieuwe wetten. Inclusief het 

afronden van de Wkb-analyse. Zo kunnen we in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan aanbieden, 

waarin de laatste inzichten rondom Omgevingswet en WKB zijn verwerkt. We kunnen dan ook de 

specifieke accenten van de nieuwe gemeenteraad meenemen.  

 

Dit geldt ook voor het maken van een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP). Ook de werkingsduur van 

dit integrale beleid loopt op zijn einde. Het nu presenteren en vaststellen van een nieuw IVP zou op 

basis van invoering van nieuwe relevante wet- en regelgeving om een spoedige revisie daarvan 

vragen in 2022.  

Het maken van een nieuw IVP vraagt sowieso om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de input van 

verschillende teams en externen onontbeerlijk is. Ook dit vraagt de nodige tijd die er ook bij de 

partners in de afgelopen periode beperkt aanwezig was. Daarnaast geldt dat de  gemeenteraad  

kaders en prioriteiten van het integraal veiligheidsplan vaststelt, telkens voor de komende 4 jaar. Elk 

daarop volgend jaar wordt in samenwerking met partners een jaarplan (hiervoor genoemd het 

beleidsplan) opgesteld. In dit jaarplan worden het beleid en de ambitie vertaald naar concrete 

activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het behalen van de beleidsdoelstellingen.  



 

 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris, 
 
 
 

J.M. Ansems MSc 

de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

 
 


