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INLEIDING
De afgelopen jaren is er door alle West-Friese gemeenten hard gewerkt aan een samenwerking voor de uitvoering van Vergunningverlening-, Toezicht- en
Handhavingstaken (VTH-taken). Doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit. Complexe taken worden nog meer dan nu al het geval is
uitgevoerd door deskundigen, collega’s binnen West-Friesland werken intensief samen en leren zodoende van elkaar, processen worden op elkaar
afgestemd, digitale uitwisseling van kennis en informatie wordt eenvoudiger etc. Het is een mooi voorbeeld van het mobiliseren van eigen kracht binnen
West-Friesland. Dankzij de ondertekening van een overeenkomst is deze samenwerking per 1 januari 2015 een officieel feit.

© H. de Weerd, 18 september 2014

Hoewel er twee medewerkersbijeenkomsten hebben plaatsgevonden in september 2014, biedt dit spoorboekje nog meer inzicht in het door ons opgezette
kwaliteitssysteem. Hoe zit het eruit en belangrijker nog: hoe werkt het nu eigenlijk?
In hoofdstuk 1 volgt een schematisch overzicht van onze samenwerking. Hierna volgt in hoofdstuk 2 uitleg over de kern van ons kwaliteitssysteem: het
maatlatmodel. In hoofdstuk 3 wordt het globale proces weergegeven, waarna in hoofdstuk 4 specifieker wordt ingegaan op de deelprocessen per
vakgebied. De bijbehorende instrumenten worden tot slot weergegeven in de bijlagen, maar zijn ook te vinden op Basecamp: ons digitale platform voor
deze West-Friese VTH-samenwerking.
Veel samenwerkingsplezier!
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1. HOE ZIET ONZE SAMENWERKING ERUIT?
In onderstaand organigram is de structuur weergegeven van onze West-Friese VTH-samenwerking. De negen kleinere cirkels vormen de werkgroepen. De
stuurgroep, kwaliteitskring en werkgroepen zijn vertegenwoordigd door alle zeven West-Friese gemeenten. De kwaliteitsmanager is neutraal.

Figuur 1: Organigram samenwerking VTH-taken West-Friesland
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2. HET MAATLATMODEL
De samenwerkende gemeenten hebben zelf, vanuit eigen kracht, het zogenoemde maatlatmodel ontwikkeld.
Samengevat komt het maatlatmodel erop neer dat alle gemeenten taken onder de maatlat zelf uitvoeren en taken boven de maatlat uit laten voeren in
samenwerking met, óf door mensen die voldoen aan de kwaliteitscriteria op het betreffende deskundigheidsgebied.

Figuur 2: Het West-Friese maatlatmodel
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Dankzij dit maatlatmodel wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de uitvoering van VTH-taken in de regio en het borgen daarvan. De maatlat is
daarnaast zo opgesteld, zodat de uitvoering van taken die het grootste risico lopen om niet de beoogde kwaliteit te halen, uit worden gevoerd door de
meest deskundige medewerkers.
Het maatlatmodel kent enkele spelregels:




Praktisch
o

Per deskundigheidsgebied worden los afspraken gemaakt (zie hoofdstuk 4) over:
 welke gemeente benaderd wordt in geval van een casus boven de maatlat;
 de wijze van en het tijdsstip waarop de informatie uit wordt gewisseld;
 de plaats van uitvoering.

o

Elke gemeente houdt een urenregistratie bij (zie bijlage 3) op basis waarvan achteraf verevening plaats kan vinden.

Vrijblijvendheid
o
o
o
o



Iedere gemeente werkt in beginsel mee aan een verzoek van een andere gemeente om een taak boven de maatlat (gezamenlijk) uit te
voeren.
Indien een gemeente hier niet toe in staat is, wordt dit schriftelijk of per mail met redenen omkleed aan de verzoekende gemeente gemeld.
Wanneer een verzoek boven de maatlat niet leidt tot het (samen) uitvoeren van het werk door een andere gemeente, wordt dit gemeld aan
de stuurgroep VTH (via de kwaliteitsmanager).
Gemeenten die een verzoek indienen bij een andere gemeente om taken boven de maatlat (samen) uit te voeren, hebben geen invloed op
de uiteindelijke keuze die de hulpverlenende gemeente maakt voor de persoon die dat werk (mede) uit gaat voeren.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid/mandatering
o
o
o

Bij werkzaamheden die boven de maatlat voor andere gemeenten worden verricht, vindt geen verschuiving in bevoegdheden plaats van het
ene naar het andere college.
De gemandateerden voor het nemen van besluiten wijzigen niet.
Gemeentelijk adviseurs blijven zelfstandig bevoegd en autonoom in hun adviserende rol.
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Rechtspositie
o
o

Er verandert niets in de rechtspositie van de medewerkers.
Het verrichten van werkzaamheden voor een andere gemeente gebeurt onder de arbeidsvoorwaarden van de eigen gemeente.

In hoofdstuk vier komen delen van de maatlat per vakgebied voorbij. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de maatlat altijd kan worden aangepast, niet
alleen ten behoeve van verbeteringen, maar in het bijzonder voor updates (gezien de hoeveelheid aan ontwikkelingen op dit moment rondom de wereld
van VTH-taken).
Tot slot is naast dit model afgesproken dat gemeenten werk voor elkaar gaan verrichten bij piekbelasting en/of tijdelijke onderbezetting. Waar mogelijk
wordt daarbij meegewerkt aan een onderling verzoek voor tijdelijke detachering. Een bijkomend positief gevolg is dat gemeenten op deze manier optimaal
van elkaar kunnen leren wat betreft de verschillende werkwijzen.
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3. GLOBAAL PROCES
Hieronder staat het globale VTH-proces weergegeven waarin de samenwerking een rol kan gaan spelen.

Figuur 3: Het globale VTH-proces
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4. DE DEELPROCESSEN PER VAKGEBIED
In hoofdstuk 3 is het globale VTH-proces weergegeven waarin de samenwerking een rol kan gaan spelen. Uit dit proces blijkt dat er specifiekere
deelprocessen bestaan. Dat hieronder bepaalde vakgebieden worden geschaard, is niet toevallig. Het betreft hier immers vakgebieden, zoals omschreven in
de Kwaliteitscriteria 2.1: het kader van ons kwaliteitssysteem. In dit hoofdstuk zullen de genoemde vakgebieden in het globale proces per stuk langskomen.
Omwille van het overzicht wordt daarbij de nummering gehanteerd, zoals in de Kwaliteitscriteria 2.1. Hierbij zal opvallen dat sommige nummers worden
overgeslagen. Dit spoorboekje behandelt slechts die vakgebieden waarvoor is besloten om samenwerking te zoeken binnen de zeven West-Friese
gemeenten. De nummers die niet worden behandeld zijn óf belegd bij externe partijen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de RUD - en aan de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord), óf de stuurgroep VTH heeft besloten het betreffende vakgebied voorlopig nog buiten beschouwing te laten. Exploitatie en
planeconomie vormt hierbij overigens een uitzondering. Hoewel voorlopig is besloten om dit vakgebied nog niet mee te nemen in de samenwerking,
hebben onze West-Friese collega’s zelf toch het initiatief genomen om eens per kwartaal bijeen te komen met de regio. Op deze manier kan toch kennis met
elkaar worden gedeeld.
De betreffende vakgebieden komen langs per paragraaf. Elke paragraaf kent daarbij de volgende volgorde:
1.
2.
3.
4.

Wat wordt er over het betreffende vakgebied verteld in de Kwaliteitscriteria 2.1?
Wat voor maatlat heeft dit opgeleverd?
Hoe zit het deelproces behorende bij het betreffende vakgebied in elkaar incl. eventuele gebruikmaking van de samenwerking?
Welke afspraken zijn daarbij gemaakt?

Soms leidt dit tot een verwijzing naar één van de bijlagen of naar Basecamp: ons platform, speciaal gecreëerd voor deze West-Friese VTH-samenwerking.
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1. Casemanagen
Casemanagen in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 4: Casemanagen in de Kwaliteitscriteria 2.1
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Casemanagen - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Casemanagen hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets boven of onder de
maatlat valt. De maatlatcheck komt terug in het deelproces.

Figuur 5: Maatlat Casemanagen

Casemanagen - het deelproces
Op de volgende pagina staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Casemanagen. Bij het opstellen van de deelprocessen is geprobeerd zoveel
mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige gemeenten zullen
zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het kwaliteitssysteem, zoals
de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn echter voor alle
West-Friese gemeenten van toepassing.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

1. Casemanagen
24-11-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst casus
Wat:

Aanvraag komt binnen bij de casemanager/Wabo-coördinator. Deze
beoordeelt of de aanvraag is ingediend bij het juiste bevoegd gezag.

Hoe:
Termijn:

Middels eigen kennis/inzicht.
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Stap 2: Maatlatcheck
Wat:
Hoe:
Termijn:
Borging:

De casemanager/Wabo-coördinator voert de maatlatcheck uit.
Middels de maatlat, te vinden op Basecamp.
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
Vinkjes zetten op de betreffende pagina van de maatlat.

Stap 3: Contact leggen
Wat:

De casemanager/Wabo-coördinator gaat na of de eigen gemeente kan voldoen
aan de criteria. Heeft de gemeente zelf een medewerker die voldoet, dan blijft
het bij de gemeente zelf. Voldoet de gemeente niet zelf, belt de casemanager
met de contactpersoon van een gemeente die wel voldoet.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Contactpersonen VTHsamenwerking + overzicht boven-de-maatlat-bevoegd per gemeente'. NB: Dit
bestand wordt na elke wijziging geüpdatet op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Binnen maximaal 1 week na ontvangst van de aanvraag.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd wie
(van welke gemeente) de aanvraag behandelt/begeleidt.
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Stap 4: Termijnbewaking
Wat:

De casemanager/Wabo-coördinator bewaakt de termijn van afhandeling,
zodat de deadline wordt gehaald.

Hoe:

Door het eigen systeem in de gaten te houden en contact te blijven houden
met de leverende partij.

Termijn:
Registratie:

In onderling overleg.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd
wanneer het advies terug zou moeten zijn.

Figuur 6: Deelproces Casemanagen

Casemanagen - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Casemanagen. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan hieronder weergegeven.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

1. Casemanagen
24-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:

Onderling stemmen de casemanagers af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De casemanager/Wabo-coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail of het omgevingsloket met de andere gemeente. Deze
uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar (korte lijnen).
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Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per
mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 7: Afspraken bij het deelproces Casemanagen
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2. Vergunningverlening Bouwen en RO
Vergunningverlening Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 8: Vergunningverlening Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I

18

Figuur 9: Vergunningverlening Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II
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Figuur 10: Vergunningverlening Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1 - III

Vergunningverlening Bouwen en RO - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening Bouwen en RO hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets
boven of onder de maatlat valt. Voor Vergunningverlening Bouwen en RO wordt de maatlatcheck uitgevoerd door de casemanager/Wabo-coördinator.

20

Figuur 11: Maatlat Vergunningverlening Bouwen en RO

Vergunningverlening Bouwen en RO - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Vergunningverlening Bouwen en RO. Bij het opstellen van de deelprocessen is geprobeerd
zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige gemeenten
zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het kwaliteitssysteem,
zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn echter voor alle
West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

2. Vergunningverlening Bouwen en RO
9-12-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst casus
Wat:
Termijn:

Aanvraag komt binnen via de casemanager/Wabo-coördinator.
Binnen maximaal 2 dagen na ontvangst van de aanvraag.
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Registratie:

Stap 2: Aanvraag ophalen
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd
wie (van welke gemeente) de aanvraag behandelt/begeleidt.

Aanvraag ophalen.
Behandelaar.
Via het Omgevingsloket.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag (i.v.m.
ontvangstbevestiging).

Borging:

Ontvangstbevestiging.

Stap 3: Publiceren
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Publiceren van de aanvraag.
Behandelaar.
Middels de website en/of krant.
Binnen maximaal 2 weken na ontvangst van de aanvraag.

Stap 4a: Ontvankelijkheidtoets
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets.
Behandelaar.
Via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 2 weken na ontvangst van de aanvraag.

(Indien nodig, stap 4b: Opvragen aanvullende stukken)
Wat:
Opvragen aanvullende stukken.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Brief.
Termijn:
Binnen maximaal 3 weken na ontvangst van de aanvraag.
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Stap 5: Toetsen aanvraag
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Toetsen van aanvraag.
Behandelaar.
Middels de gemeentelijke toetsingsmatrix, via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvullende stukken.

Stap 6: Inwinnen adviezen
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Inwinnen van verschillende adviezen.
Behandelaar.
Digitaal (mail, Omgevingsloket).
Maximaal 2 weken.

Stap 7: Advisering
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Samenstellen van advies.
Behandelaar.
Documentniveau.
Nader te bepalen (afhankelijk van de omvang van het project).

Stap 8: Accordering/advisering/besluitvorming
Wat:
Accordering/advisering/besluitvorming.
Wie:
Gemandateerden/leidinggevenden.
Hoe:
Documentniveau.
Termijn:
Maximaal 2 dagen.
Stap 9: Besluit
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Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Maken van een beschikking.
Behandelaar.
Documentniveau.
Maximaal 1 week.

Stap 10: Publiceren
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Publiceren van de voorgestelde omgevingsvergunning.
Behandelaar.
Website/krant.
Maximaal 1 week.

Stap 11: Verspreiden
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Verspreiden van beschikking.
Behandelaar; verspreiding naar Toezicht & Handhaving, Belastingen (WOZ),
Financiën en BAG.
Schriftelijk/digitaal (mail).
Maximaal 1 dag.

Figuur 12: Deelproces Vergunningverlening Bouwen en RO

Vergunningverlening Bouwen en RO - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Vergunningverlening Bouwen en RO. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan op de volgende
pagina weergegeven.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

2. Vergunningverlening Bouwen en RO
18-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De casemanager/Wabo-coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail of het omgevingsloket met de andere gemeente. Deze
uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar (korte lijnen).
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding
per mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
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Borging:

Archivering
Hoe:

Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 13: Afspraken bij het deelproces Vergunningverlening Bouwen en RO
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4. Toezicht en handhaving Bouwen en RO
Toezicht en handhaving Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 14: Toezicht en handhaving Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I
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Figuur 15: Toezicht en handhaving Bouwen en RO in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II

Toezicht en handhaving Bouwen en RO - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Toezicht en handhaving Bouwen en RO hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of
iets boven of onder de maatlat valt. De maatlatcheck komt terug in het deelproces.
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Figuur 16: Maatlat Toezicht en handhaving Bouwen en RO
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Toezicht en handhaving Bouwen en RO - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Toezicht en handhaving Bouwen en RO. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.

Figuur 17: Deelproces Toezicht en handhaving Bouwen en RO - I
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Figuur 18: Deelproces Toezicht en handhaving Bouwen en RO - II
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Figuur 19: Deelproces Toezicht en handhaving Bouwen en RO - III

Toezicht en handhaving Bouwen en RO - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Toezicht en handhaving Bouwen en RO. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan op de volgende
pagina weergegeven.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

4. Toezicht en handhaving Bouwen en RO
18-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan samenwerking is.
Vooroverleg op kantoor en/of afspraak op de bouwplaats behoren tot de
mogelijkheden.

De toezichthouder van de gemeente die om assistentie vraagt, neemt contact
op met de andere gemeente voor werkzaamheden boven de maatlat.

Hoe:

Documenten worden bij voorkeur digitaal verzonden via We-Transfer of een
gelijkwaardig systeem. Bij het ontbreken van digitale bestanden dienen de
gegevens door de gemeente die om assistentie vraagt, tijdelijk te worden
overgedragen aan de gemeente die de controle uit gaat voeren.

Termijn:
Registratie:

Binnen 10 werkdagen na melding start bouw.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het daarvoor
bestemde, eigen systeem.

Urenregistratie
Wat:

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per mail naar
de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie samenwerking
VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
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Registratie:

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij waarin per gemeente
alle geleverde en gevraagde uren staan.

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat wordt teruggekoppeld aan de gemeente die om assistentie heeft
gevraagd. Dit gebeurt na elke inspectie en wordt vervolgens vastgelegd in het
toezichtsprotocol.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 20: Afspraken bij het deelproces Toezicht en handhaving Bouwen en RO
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8. Juridische aspecten Vergunningverlening
Juridische aspecten Vergunningverlening in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 21: Juridische aspecten Vergunningverlening in de Kwaliteitscriteria 2.1

Juridische aspecten Vergunningverlening - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Juridische aspecten Vergunningverlening hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of
iets boven of onder de maatlat valt. De maatlatcheck komt terug in het deelproces.
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Figuur 22: Maatlat Juridische aspecten Vergunningverlening en Handhaving

Juridische aspecten Vergunningverlening - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Juridische aspecten Vergunningverlening. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

8. Juridische aspecten Vergunningverlening
19-11-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst klacht/verzoek + registratie
Wat:
Ingekomen vergunningsaanvraag, zienswijze bezwaar of beroep.
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Hoe:
Stap 2: Maatlatcheck
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Stap 3: Contact leggen
Wie:

Gemeente volgt eigen werkwijze.

Behandelaar dossier.
Na toets aanvraag, zienswijze, last onder dwangsom/bestuursdwang,
invordering, bezwaar/beroep of hoger beroep.
Maatlat.

Behandelaar bevoegde gemeente neemt contact op met
contactpersoon/contactpersonen (afhankelijk van de activiteiten en
bijbehorende bevoegden).

Wanneer:
Hoe:

Na maatlatcheck.
Telefonisch/per e-mail/fysiek.

Stap 4: Gegevensuitwisseling
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar dossier.
Zo spoedig mogelijk. Uiterlijk binnen vijf werkdagen.
Telefonisch/per e-mail/fysiek.
In onderling overleg.

Stap 5: Advisering
Wie:
Hoe:
Termijn:

Ambtenaar adviserende gemeente.
Per e-mail.
In beginsel binnen vijf werkdagen.

Stap 6: Terugkoppeling aan adviserende gemeente
Wie:
Bevoegde gemeente.
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Wanneer:
Hoe:
Stap 7: Urenverantwoording
Wat:

Na afronding besluitvorming/uitspraak rechter.
Per e-mail.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per mail naar
de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie W-F
samenwerking VTH-taken', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per gemeente
alle geleverde en gevraagde uren staan.

Stap 8: Evaluatie adviesproces en resultaat
Wie:
Allen.
Wanneer:
Halfjaarlijks.
Hoe:
Fysiek.
Registratie:
Notulen (evt. op Basecamp).
Figuur 23: Deelproces Juridische aspecten Vergunningverlening

Juridische aspecten Vergunningverlening - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Juridische aspecten Vergunningverlening. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan op de
volgende pagina weergegeven. Soms vormen de afspraken een herhaling van dat wat reeds in het deelproces staat. Hier is in die gevallen voor gekozen
wanneer iets op beiden betrekking heeft. Een concreet voorbeeld is de urenregistratie.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

8. Juridische aspecten Vergunningverlening
19-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De dossierbehandelaar formuleert de vraag en wisselt gegevens uit.
Via de mail. Deze uitwisseling vindt direct plaats met de adviserende
ambtenaar (korte lijnen).
Binnen vijf werkdagen.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per
mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
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Borging:

Archivering
Hoe:

Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem en
stelt dit tevens beschikbaar voor de kwaliteitskring.

Figuur 24: Afspraken bij het deelproces Juridische aspecten Vergunningverlening
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9. Juridische aspecten Handhaving
Juridische aspecten Handhaving in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 25: Juridische aspecten Handhaving in de Kwaliteitscriteria 2.1
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Juridische aspecten Handhaving - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Juridische aspecten Handhaving hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets
boven of onder de maatlat valt. De maatlatcheck komt terug in het deelproces.

Figuur 26: Maatlat Juridische aspecten Vergunningverlening en Handhaving

Juridische aspecten Handhaving - het deelproces
Op de volgende pagina staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Juridische aspecten Handhaving. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

9. Juridische aspecten Handhaving
12-11-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst klacht/verzoek + registratie
Wat:
Binnenkomst klacht/verzoek + registratie.
Hoe:
Gemeente volgt eigen werkwijze.
Stap 2: Maatlatcheck
Wie:
Wanneer:

Hoe:
Stap 3: Contact leggen
Wie:

Behandelaar dossier.
Na toets aanvraag, vaststelling overtreding, bij vooraanschrijving, zienswijze,
last onder dwangsom/bestuursdwang, invordering, bezwaar/beroep of hoger
beroep.
Maatlat.

Behandelaar bevoegde gemeente neemt contact op met contactpersoon
adviserende gemeente.

Wanneer:
Hoe:

Na maatlatcheck.
Telefonisch/per e-mail/fysiek.

Stap 4: Gegevensuitwisseling
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar dossier.
Zo snel mogelijk.
Via e-mail, telefoon of fysiek overleg.
In onderling overleg.
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Stap 5: Advisering
Wie:
Hoe:
Termijn:

Ambtenaar adviserende gemeente.
Per e-mail.
In onderling overleg.

Stap 6: Terugkoppeling aan adviserende gemeente
Wie:
Bevoegde gemeente.
Wanneer:
Na afronding voorbereiding besluitvorming.
Hoe:
Per e-mail.
Stap 7: Urenverantwoording
Wat:

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per mail
naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie W-F
samenwerking VTH-taken', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Stap 8: Evaluatie adviesproces
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Vastleggen:

Bevoegde ambtenaren en adviserende gemeenten.
Na besluitvorming.
Telefonisch of fysiek.
In dossier korte aantekening van resultaat evaluatie.

Figuur 27: Deelproces Juridische aspecten Handhaving
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Juridische aspecten Handhaving - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Juridische aspecten Handhaving. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan hieronder
weergegeven. Soms vormen de afspraken een herhaling van dat wat reeds in het deelproces staat. Hier is in die gevallen voor gekozen wanneer iets op
beiden betrekking heeft. Een concreet voorbeeld is de urenregistratie.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

9. Juridische aspecten Handhaving
12-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De juridisch medewerker Handhaving wisselt gegevens uit.
Via de mail. Deze uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar
(korte lijnen).
In onderling overleg.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per
mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
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Registratie:

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 28: Afspraken bij het deelproces Juridische aspecten Handhaving
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10. Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten
Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 29: Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I
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Figuur 30: Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II
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Figuur 31: Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten in de Kwaliteitscriteria 2.1 - III

Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Juridische aspecten Handhaving hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets
boven of onder de maatlat valt. De maatlatcheck komt terug in het deelproces.

Figuur 32: Maatlat Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten
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Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

10. Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten
3-12-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst verzoek/aanvraag + registratie
Wat:
Ingekomen verzoek/aanvraag.
Hoe:
Gemeente volgt eigen werkwijze.
Stap 2: Maatlatcheck
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Stap 3: Contact leggen
Wie:

Wanneer:
Hoe:

Behandelaar dossier.
Na in behandelingname.
Maatlat.

Behandelaar bevoegde gemeente neemt contact op met
contactpersoon/contactpersonen (afhankelijk van de activiteiten en
bijbehorende bevoegden).
Na maatlatcheck.
Telefonisch/per e-mail/fysiek/Basecamp.

50

Stap 4: Gegevensuitwisseling
Wie:
Wanneer:
Hoe:
Stap 5: Advisering
Wie:

Hoe:
Termijn:

Behandelaar dossier.
Bij een aanvraag binnen 1 week, bij een verzoek in beginsel binnen 2 weken.
Telefonisch/per e-mail/fysiek/Basecamp.

Eén of meerdere ambtenaren van adviserende gemeente(n). De
ambtenaar/ambtenaren die daarvan voldoet/voldoen aan de kritieke massa,
geeft/geven uiteindelijk de doorslag.
Per e-mail/Basecamp.
Bij een aanvraag binnen 1 week, bij een verzoek in beginsel binnen 2 weken.

Stap 6: Terugkoppeling aan adviserende gemeente
Wie:
Bevoegde gemeente.
Wanneer:
Op het daartoe voor het advies relevante moment; door de adviesvragende
gemeente in te schatten; in ieder geval op een moment van definitieve
besluitvorming.
Hoe:
Stap 7: Urenverantwoording
Wat:

Per e-mail/Basecamp.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per mail naar
de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie W-F
samenwerking VTH-taken', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per gemeente
alle geleverde en gevraagde uren staan.
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Stap 8: Evaluatie adviesproces en resultaat
Wie:
Allen.
Wanneer:
Halfjaarlijks.
Hoe:
Fysiek.
Registratie:
Notulen (evt. op Basecamp).
Figuur 33: Deelproces Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten

Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan hieronder
weergegeven. Soms vormen de afspraken een herhaling van dat wat reeds in het deelproces staat. Hier is in die gevallen voor gekozen wanneer iets op
beiden betrekking heeft. Een concreet voorbeeld is de urenregistratie.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

10. Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten
3-12-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De dossierbehandelaar formuleert de vraag en wisselt gegevens uit.
Via de mail en/of Basecamp. Deze uitwisseling vindt direct plaats met
de adviserende ambtenaar (korte lijnen).
Bij een aanvraag binnen 1 week, bij een verzoek in beginsel binnen 2
weken.
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Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per
mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem en
stelt dit tevens beschikbaar voor de kwaliteitskring.

Figuur 34: Afspraken bij het deelproces Juridische aspecten Afwijkingsbesluiten
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14. Brandveiligheid
Brandveiligheid in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 35: Brandveiligheid in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I
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Figuur 36: Brandveiligheid in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II

Brandveiligheid - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Brandveiligheid hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets boven of onder de
maatlat valt.

Figuur 37: Maatlat Brandveiligheid
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In de maatlat voor Brandveiligheid wordt verwezen naar de maatlat van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: ‘Maatlat VRNHN’. Deze maatlat is te
vinden in de bijlagen (bijlage 4) en op Basecamp.

Brandveiligheid - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven dat voor een deel binnen het vakgebied Brandveiligheid valt. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

14. Brandveiligheid
23-11-2014

NB: Dit deelproces betreft de melding van brandveiligheid. Overige zaken worden (grotendeels) belegd bij de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
Proces
Stap 1: Binnenkomst casus
Wat:
Termijn:
Registratie

Stap 2: Melding ophalen
Wat:
Wie:
Hoe:

Melding komt binnen via de casemanager/Wabo-coördinator.
Binnen maximaal 1 week na ontvangst van de melding.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd wie (medewerker
gemeente) de melding behandelt.

Melding ophalen.
Behandelaar.
Via het Omgevingsloket.
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Termijn:

Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de melding (i.v.m. ontvangstbevestiging).

Borging:

Ontvangstbevestiging.

Stap 3: Publiceren
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Stap 4a: Ontvankelijkheidtoets
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Publiceren van de melding (niet verplicht).
Behandelaar.
Middels de website en/of krant.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de melding. (NB: Deze termijn verruimen indien de
mogelijkheid om te publiceren er nog niet is, bijv. bij een krant.)

Uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets.
Behandelaar.
Via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de melding.

(Indien nodig, stap 4b: Opvragen aanvullende stukken)
Wat:
Opvragen aanvullende stukken.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Brief.
Termijn:
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de melding.
Stap 5: Toetsen melding
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Toetsen van melding.
Behandelaar.
Middels de gemeentelijke toetsingsmatrix, via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de melding/aanvullende stukken.
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Stap 6: Inwinnen adviezen
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Inwinnen van verschillende adviezen.
Behandelaar.
Digitaal (mail, Omgevingsloket).
Maximaal 2 weken.

Stap 7: Advisering
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Samenstellen van advies.
Behandelaar.
Documentniveau.
Nader te bepalen (afhankelijk van de omvang van het project).

Stap 8: Accordering/advisering/besluitvorming
Wat:
Accordering/advisering/besluitvorming.
Wie:
Gemandateerden/leidinggevenden.
Hoe:
Documentniveau.
Termijn:
Maximaal 2 dagen.
Stap 9: Besluit
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Maken van een goedkeuring melding.
Behandelaar.
Documentniveau.
Maximaal 1 week.

Stap 10: Publiceren
Wat:

Publiceren van de goedgekeurde melding (niet verplicht).
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Wie:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar.
Website/krant.
Maximaal 1 week.

Stap 11: Verspreiden
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Verspreiden van melding.
Behandelaar; overdragen naar Toezicht & Handhaving.
Schriftelijk/digitaal (mail).
Maximaal 1 week.

Figuur 38: Deelproces Brandveiligheid (melding)

Brandveiligheid - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Brandveiligheid. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan hieronder weergegeven.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

14. Brandveiligheid
23-11-2014

NB: Deze afspraken gelden bij een melding van brandveiligheid. Overige zaken worden (grotendeels) belegd bij de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Onderling stemmen gemeentecollega's van verschillende gemeenten af wat de behoefte aan
samenwerking is. Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: Conform de gemaakte afspraken
tussen de desbetreffende gemeente (opdrachtgever) en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
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Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:

De casemanager/Wabo-coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail of het omgevingsloket. Deze uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar (korte
lijnen).

Termijn:

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding. Hierna worden de termijnen van de vragende
gemeente gehanteerd (indien deze afwijken van die in het proces).

Registratie:

Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het daarvoor bestemde, eigen
systeem.

Urenregistratie
Wat:

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per mail naar de
kwaliteitsmanager. NB: Alleen bij samenwerking met externe gemeentecollega's; niet bij
samenwerking met de Veiligheidsregio.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie samenwerking VTH W-F', te vinden
op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per gemeente alle geleverde en
gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl. handtekening(en) van de
behandelaar(s), hun werkgever en hun functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 39: Afspraken bij het deelproces Brandveiligheid (melding)
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15. Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 40: Constructieve veiligheid in de Kwaliteitscriteria 2.1
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Constructieve veiligheid - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Constructieve veiligheid hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets boven of
onder de maatlat valt.

Figuur 41: Maatlat Constructieve veiligheid

In de maatlat voor Constructieve veiligheid wordt verwezen naar de ‘Constructeurspool’. Deze pool bestaat uit meerdere constructeurs. Elke constructeur
bedient twee of meer West-Friese gemeenten. Voor sommige gemeenten kan dit betekenen dat waar eerst de hulp werd ingeschakeld van een private
partij, er nu gebruik wordt gemaakt van de diensten van een West-Friese collega. Dankzij de pool blijft het werk zoveel mogelijk bij de gemeenten zelf en
valt er winst te behalen op het gebied van kwaliteit, uniformiteit en efficiency. Bij ziekte en/of verlof vangen de constructeurs elkaar op. Wanneer dit niet
mogelijk blijkt te zijn, wordt er contact opgenomen met de buurtgemeenten (bijv. Alkmaar en Heerhugowaard). Pas als ook dit geen uitkomst kan bieden,
wordt er gekeken naar private partijen. Tot slot vindt er bij Constructieve veiligheid, in tegenstelling tot de andere vakgebieden, (nagenoeg) geen uitruil
plaats op basis van uren. De constructeurs brengen hun uren eens in de zoveel tijd in rekening. Hierbij worden de regionale tarieven gehanteerd.

Constructieve veiligheid - het deelproces
Op de volgende pagina staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Constructieve veiligheid. Bij het opstellen van de deelprocessen is geprobeerd
zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige gemeenten
zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het kwaliteitssysteem,
zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn echter voor alle
West-Friese gemeenten van toepassing.
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Figuur 42: Deelproces Constructieve veiligheid - I
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Figuur 43: Deelproces Constructieve veiligheid - II
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Figuur 44: Deelproces Constructieve veiligheid - III

Constructieve veiligheid - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Constructieve veiligheid. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan op de volgende pagina
weergegeven.
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Onderdeel
Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

15. Constructieve veiligheid
2-12-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:
Wie:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:
Hoe:
Termijn:
Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Via de Constructeurspool.
At Botzen: Hoorn en Opmeer; Henk Keesman: Koggenland en Medemblik; Jan
Timmerman: SED.

De casemanager/Wabo-coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail, WeTransfer. Deze uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar
(korte lijnen).
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het daarvoor
bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij.
In het daarvoor bestemde, eigen systeem (Excel, BigBen etc.).
Conform de gemaakte afspraak met de afnemende partij.

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl. handtekening(en)
van de behandelaar(s), hun werkgever en hun functie.
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Archivering
Hoe:

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 45: Afspraken bij het deelproces Constructieve veiligheid
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24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 46: Stedenbouw en inrichting openbare ruimte in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I
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Figuur 47: Stedenbouw en inrichting openbare ruimte in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II
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Figuur 48: Stedenbouw en inrichting openbare ruimte in de Kwaliteitscriteria 2.1 - III

Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Stedenbouw en inrichting openbare ruimte hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald
of iets boven of onder de maatlat valt.
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Figuur 49: Maatlat Stedenbouw en inrichting openbare ruimte

Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - het deelproces
Hieronder staat het deelproces weergegeven voor het vakgebied Stedenbouw en inrichting openbare ruimte. Bij het opstellen van de deelprocessen is
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets van elkaar te verschillen. Sommige
gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk. Stappen (of afspraken) m.b.t. het
kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van bepaalde (nieuwe) elementen zijn
echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
14-1-2015

Proces
Stap 1: Binnenkomst intern/extern initiatief of project
Wat:
Intern/extern initiatief of project komt binnen bij het bureauhoofd/de
coördinator van de afdeling Stedenbouw. Deze beoordeelt of de aanvraag is
ingediend bij het juiste bevoegd gezag.
Hoe:
Termijn:

Middels eigen kennis/inzicht.
Binnen 2 werkdagen na binnenkomst initiatief of project.

Stap 2: Maatlatcheck
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Wat:
Hoe:
Termijn:
Borging:
Stap 3: Contact leggen
Wat:

De coördinator voert de maatlatcheck uit.
Middels de maatlat, te vinden op Basecamp.
Binnen 2 werkdagen na binnenkomst initiatief of project.
Vinkjes zetten op de betreffende pagina van de maatlat.

De coördinator gaat na of de eigen gemeente kan voldoen aan de criteria.
Heeft de gemeente zelf een medewerker die voldoet, dan blijft het bij de
gemeente zelf. Voldoet de gemeente niet zelf, belt de coördinator met de
contactpersoon van een gemeente die wel voldoet.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Contactpersonen VTHsamenwerking + overzicht boven-de-maatlat-bevoegd per gemeente'. NB: Dit
bestand wordt na elke wijziging geüpdatet op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Binnen maximaal 1 week na binnenkomst initiatief of project.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd wie
(van welke gemeente) de aanvraag behandelt/begeleidt.

Stap 4: Initiatief/project ophalen
Wat:
Het interne/externe initiatief of project ophalen.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Via het Omgevingsloket, mail, per telefoon en/of fysieke informatieuitwisseling
(denk hierbij aan documenten per post, maar ook aan een fysiek overleg).
Termijn:
Borging:

In onderling overleg (afhankelijk van de prioriteit).
Bij digitale informatieuitwisseling en/of informatieuitwisseling per post,
bevestigt de behandelaar de ontvangst van informatie.

Stap 5: Onderzoek
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Wat:
Hoe:

De behandelaar voert onderzoek uit t.b.v. de advisering.
Middels de verkregen informatie, eigen systemen, eigen kennis en inzicht en
overlegstructuren.

Termijn:

In onderling overleg (afhankelijk van de prioriteit).

Stap 6: Termijnbewaking
Wat:

De coördinator bewaakt een bepaalde termijn van afhandeling, zodat een
eventuele deadline wordt gehaald.

Hoe:

Door het eigen systeem in de gaten te houden en contact te blijven houden
met de leverende partij.

Termijn:
Registratie:

In onderling overleg.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd
wanneer het advies eventueel terug zou moeten zijn.

Stap 7: Advisering
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Samenstellen van advies.
Behandelaar.
Documentniveau.
Nader te bepalen (afhankelijk van de omvang van het project).

Figuur 50: Deelproces Stedenbouw en inrichting openbare ruimte

Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Stedenbouw en inrichting openbare ruimte. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan op de
volgende pagina weergegeven.
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Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
14-1-2015

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:
Termijn:
Registratie:

Urenregistratie
Wat:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail of het omgevingsloket met de andere gemeente. Deze
uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar (korte lijnen).
Afhankelijk van het verzoek/de opdracht.
Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding per
mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
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Borging:

Archivering
Hoe:

Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 51: Afspraken bij het deelproces Stedenbouw en inrichting openbare ruimte

76

25. Exploitatie en planeconomie
Exploitatie en planeconomie in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 52: Exploitatie en planeconomie in de Kwaliteitscriteria 2.1

Exploitatie en planeconomie - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Exploitatie en planeconomie hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets boven
of onder de maatlat valt.
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Figuur 53: Maatlat Exploitatie en planeconomie

Uit bovenstaande maatlat blijkt dat het vakgebied Exploitatie en planeconomie (nog) niet meedoet met de West-Friese VTH-samenwerking. Toch is op eigen
initiatief besloten om eens per kwartaal bijeen te komen. Als gevolg blijft een paragraaf over het deelproces achterwege, maar wordt er wel nader ingegaan
op de gemaakte afspraken.

Exploitatie en planeconomie - afspraken
Zoals aangegeven hebben betrokkenen bij het vakgebied Exploitatie en planeconomie, ondanks dat zij (nog) niet binnen de West-Friese VTH-samenwerking
vallen, afgesproken eens per kwartaal bij elkaar te komen. Hieronder worden hun gemaakte afspraken nader toegelicht.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

25. Exploitatie en planeconomie
20-11-2014

Afspraken
NB: De aard van deze taken leent zich niet om op een dusdanige manier samen te werken, zoals bij de
andere vakgebieden die in de Kwaliteitscriteria 2.1 worden genoemd. Gemeenten voeren deze taken
daarom zelf uit, ongeacht de mate waarin voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria. Wel bestaat er een
werkgroep, die meedraait in het kwaliteitssysteem. Gemaakte afspraken binnen deze werkgroep staan
hieronder.
Samenwerking
Hoe:

Eens in het kwartaal overleg.
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Gegevensuitwisseling
Wat:
Wie:
Hoe:
Vastlegging resultaat
Wat:
Wie:

Borging:

Toekomst
Wat:

Wie:
Hoe:

Agendapunten, casussen en benchmarking (bijv. grondprijzen,
parameters, input voor grondexploitatie en eenheidsprijzen).
Leden van de werkgroep 'Exploitatie en planeconomie'.
Via de mail of tijdens het overleg.

Agenda en notulen.
Agenda: Aangewezen lid tijdens de vergadering. Er wordt daarbij
gerouleerd, zodat elk lid een keer de agenda op moet maken.
Notulen: Aangewezen lid tijdens de vergadering die de
eerstvolgende vergadering zal organiseren en dus ook de agenda zal
opmaken. Er wordt daarbij gerouleerd, zodat elk lid (en daarmee
elke locatie) een keer aan de beurt komt.
Agendapunten komen op de agenda te staan voor het eerstvolgende
overleg. Een verslag van het overleg is terug te vinden in de notulen.

Gezamenlijk dingen in gaan kopen, zoals software
(rekenprogramma's) en gezamenlijk oppakken van
opleidingen/cursussen.
Leden van de werkgroep 'Exploitatie en planeconomie'.
Onderhandelen met verschillende partijen via de mail en/of per
telefoon.

Figuur 54: Exploitatie en planeconomie - afspraken
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26. Cultuurhistorie
Cultuurhistorie in de Kwaliteitscriteria 2.1

Figuur 55: Cultuurhistorie in de Kwaliteitscriteria 2.1 - I
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Figuur 56: Cultuurhistorie in de Kwaliteitscriteria 2.1 - II
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Figuur 57: Cultuurhistorie in de Kwaliteitscriteria 2.1 - III
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Cultuurhistorie - de maatlat
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Cultuurhistorie hebben input gegeven voor een maatlat. Dankzij deze maatlat kan worden bepaald of iets boven of onder de
maatlat valt.

Figuur 58: Maatlat Cultuurhistorie
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Cultuurhistorie - de deelprocessen
Hieronder staan de deelprocessen weergegeven voor het vakgebied Cultuurhistorie. Anders dan bij de andere vakgebieden dienen hier twee processen van
elkaar te worden onderscheiden: het proces bij een rijksmonument en het proces bij een gemeentelijk monument. Beiden worden weergegeven. Bij het
opstellen van de deelprocessen is geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle soorten processen binnen de regio. Deze processen blijken soms iets
van elkaar te verschillen. Sommige gemeenten zullen zich dan ook niet volledig in een deelproces herkennen; kleine afwijkingen blijken onvermijdelijk.
Stappen (of afspraken) m.b.t. het kwaliteitssysteem, zoals de maatlatcheck, samenwerking zoeken via een overzicht, urenregistratie en het registreren van
bepaalde (nieuwe) elementen zijn echter voor alle West-Friese gemeenten van toepassing.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

26. Cultuurhistorie (rijksmonument)
26-11-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst casus
Wat:
Termijn:
Registratie

Stap 2: Aanvraag ophalen
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:
Borging:

Aanvraag komt binnen via de casemanager/Wabo-coördinator.
Binnen maximaal 1 week na ontvangst van de aanvraag.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd
wie (van welke gemeente) de aanvraag behandelt/begeleidt.

Aanvraag ophalen.
Behandelaar.
Via het Omgevingsloket.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag (i.v.m.
ontvangstbevestiging).
Ontvangstbevestiging.

Stap 3: Publiceren
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Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Stap 4a: Ontvankelijkheidtoets
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Publiceren van de aanvraag.
Behandelaar.
Middels de website en/of krant.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. (NB: Deze
termijn verruimen indien de mogelijkheid om te publiceren er nog niet is, bijv.
bij een krant.)

Uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets.
Behandelaar.
Via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

(Indien nodig, stap 4b: Opvragen aanvullende stukken)
Wat:
Opvragen aanvullende stukken.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Brief.
Termijn:
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.
Stap 5: Toetsen aanvraag
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Toetsen van aanvraag.
Behandelaar.
Middels de gemeentelijke toetsingsmatrix, via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvullende stukken.

Stap 6: Inwinnen adviezen
Wat:

Inwinnen van verschillende adviezen (o.a. monumentenadviescommissie).
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Wie:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar.
Digitaal (mail, Omgevingsloket).
Maximaal 2 weken.

Stap 6a: Inwinning 'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Wat:
Inwinnen van vvgb.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Digitaal (mail, Omgevingsloket).
Termijn:
Maximaal 4 weken.
Stap 7: Advisering
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Samenstellen van advies.
Behandelaar.
Documentniveau.
Nader te bepalen (afhankelijk van de omvang van het project).

Stap 8: Accordering/advisering/besluitvorming
Wat:
Accordering/advisering/besluitvorming.
Wie:
Gemandateerden/leidinggevenden.
Hoe:
Documentniveau.
Termijn:
Maximaal 2 dagen.
Stap 9: Besluit
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Maken van een conceptbeschikking.
Behandelaar.
Documentniveau.
Maximaal 1 week.
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Stap 10: Publiceren en terinzagelegging
Wat:
Publiceren van de voorgestelde omgevingsvergunning en terinzagelegging.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Website/krant.
Termijn:
Publiceren: Maximaal 1 week. Terinzageleggingen: 6 weken.
(Indien nodig, stap 11: Eventuele zienswijzebehandeling)
Wat:
Behandelen van zienswijzen.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Schriftelijk/digitaal (mail).
Termijn:
Maximaal 3 weken.
Stap 12: Definitief maken vvgb (+ terugkoppeling monumentenadviescommissie)
Wat:
Definitief maken vvgb (en indien 11, ook terugkoppeling
monumentenadviescommissie).
Wie:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar
Schriftelijk/digitaal (mail).
Maximaal 3 weken.

Stap 13: Opstellen definitieve beschikking
Wat:
Opstellen definitieve beschikking.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Schriftelijk/digitaal (mail).
Termijn:
Maximaal 1 week.
Stap 13: Verspreiden
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Wat:
Wie:

Verspreiden van beschikking.
Behandelaar; verspreiding naar Toezicht & Handhaving, Belastingen (WOZ),
Financiën, BAG en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. (Indien 11, ook
monumentenadviescommissie.)

Hoe:
Termijn:

Schriftelijk/digitaal (mail).
Maximaal 1 week.

Figuur 59: Deelproces Cultuurhistorie (rijksmonument)

Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

26. Cultuurhistorie (gemeentelijk monument)
26-11-2014

Proces
Stap 1: Binnenkomst casus
Wat:
Termijn:
Registratie

Stap 2: Aanvraag ophalen
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:
Borging:

Aanvraag komt binnen via de casemanager/Wabo-coördinator.
Binnen maximaal 1 week na ontvangst van de aanvraag.
In het behandelsysteem van de betreffende gemeente wordt geregistreerd
wie (van welke gemeente) de aanvraag behandelt/begeleidt.

Aanvraag ophalen.
Behandelaar.
Via het Omgevingsloket.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag (i.v.m.
ontvangstbevestiging).
Ontvangstbevestiging.

Stap 3: Publiceren
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Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Stap 4a: Ontvankelijkheidtoets
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Publiceren van de aanvraag.
Behandelaar.
Middels de website en/of krant.
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. (NB: Deze
termijn verruimen indien de mogelijkheid om te publiceren er nog niet is, bijv.
bij een krant.)

Uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets.
Behandelaar.
Via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

(Indien nodig, stap 4b: Opvragen aanvullende stukken)
Wat:
Opvragen aanvullende stukken.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Brief.
Termijn:
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag.
Stap 5: Toetsen aanvraag
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Toetsen van aanvraag.
Behandelaar.
Middels de gemeentelijke toetsingsmatrix, via de eigen applicatie.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvullende stukken.

Stap 6: Inwinnen adviezen
Wat:

Inwinnen van verschillende adviezen (o.a. monumentenadviescommisie).
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Wie:
Hoe:
Termijn:

Behandelaar.
Digitaal (mail, Omgevingsloket).
Maximaal 2 weken.

Stap 7: Advisering
Wat:
Wie:
Hoe:
Termijn:

Samenstellen van advies.
Behandelaar.
Documentniveau.
Nader te bepalen (afhankelijk van de omvang van het project).

Stap 8: Accordering/advisering/besluitvorming
Wat:
Accordering/advisering/besluitvorming.
Wie:
Gemandateerden/leidinggevenden.
Hoe:
Documentniveau.
Termijn:
Maximaal 2 dagen.
Stap 9: Opstellen definitieve beschikking
Wat:
Opstellen definitieve beschikking.
Wie:
Behandelaar.
Hoe:
Schriftelijk/digitaal (mail).
Termijn:
Maximaal 1 week.
Stap 10: Verspreiden
Wat:
Wie:

Hoe:

Verspreiden van beschikking.
Behandelaar; verspreiding naar Toezicht & Handhaving, Belastingen (WOZ),
Financiën, BAG en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. (Indien 11, ook
monumentenadviescommissie.)
Schriftelijk/digitaal (mail).
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Termijn:

Maximaal 1 week.

Figuur 60: Deelproces Cultuurhistorie (gemeentelijk monument)

Cultuurhistorie - afspraken bij het deelproces
Zojuist is het deelproces weergegeven van Cultuurhistorie. Bij dit proces horen uiteraard ook afspraken. Deze staan hieronder weergegeven.
Onderdeel Kwaliteitscriteria 2.1:
Datum:

26. Cultuurhistorie
26-11-2014

Afspraken
Samenwerking
Hoe:

Gegevensuitwisseling
Wat:
Hoe:

Onderling stemmen de behandelaars af wat de behoefte aan
samenwerking is. Fysiek contact wordt mogelijk geacht.

De casemanager/Wabo-coördinator wisselt gegevens uit.
Via de mail of het omgevingsloket met de andere gemeente. Deze
uitwisseling vindt direct plaats met de behandelaar (korte lijnen).

Termijn:

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. Hierna worden
de termijnen van de vragende gemeente gehanteerd (indien deze
afwijken van die in het proces).

Registratie:

Relevante gegevensuitwisseling wordt (digitaal) opgeslagen in het
daarvoor bestemde, eigen systeem.

Urenregistratie
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Wat:

De leverende partij houdt de uren bij en stuurt deze na afronding
per mail naar de kwaliteitsmanager.

Hoe:

Middels het daarvoor bestemde Excel-bestand: 'Urenregistratie
samenwerking VTH W-F', te vinden op Basecamp.

Termijn:
Registratie:

Minimaal per kwartaal, dan wel bij afronding van het project.
De kwaliteitsmanager houdt het totale Excel-bestand bij, waarin per
gemeente alle geleverde en gevraagde uren staan.

Vastlegging resultaat
Registratie:
Borging:

Archivering
Hoe:

Iedere gemeente registreert het resultaat in zijn of haar systeem.
Het resultaat is voorzien van een datum en de naam of namen incl.
handtekening(en) van de behandelaar(s), hun werkgever en hun
functie.

Iedere gemeente archiveert het resultaat in zijn of haar systeem.

Figuur 61: Afspraken bij het deelproces Cultuurhistorie
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TOT SLOT
Met nummer 26 (vakgebied Cultuurhistorie) is een einde gekomen aan dit spoorboekje. In de bijlagen zijn nog enkele instrumenten te vinden, waar enkele
gegeven deelprocessen en afspraken naar verwijzen. Diezelfde instrumenten zijn ook te vinden op Basecamp.
NB: De producten op Basecamp blijven up to date. Bij wijzigingen worden bestanden indien nodig aangepast. Deze updates worden vervolgens weer op
Basecamp geplaatst. Van dit spoorboekje zal naar behoefte eens in de zoveel tijd een nieuwe versie worden gepubliceerd.
Tot slot wil de Kwaliteitskring VTH iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit spoorboekje. Er is enthousiasme (duidelijk
zichtbaar op beide medewerkersbijeenkomsten), er is goed en kritisch meegedacht en er is daadwerkelijk input geleverd met als resultaat: ons eigen,
West-Friese VTH-kwaliteitssysteem; iets waar we heel trots op mogen zijn!
Laat het samenwerken beginnen!
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BRONNEN
Uitvoering met ambitie.nl (2012). Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo. Geraadpleegd op meerdere
data in 2014 en 2015, van
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.infomil.nl%2Fpublish%2F
pages%2F94648%2Fvth_kwaliteitscriteria_2_1.pdf&ei=iabTVIa1FYXtaoD9gaAP&usg=AFQjCNH3_4WrYbqhXUoLQg8PxlVNbyP0oA&bvm=bv.85464276,d.bGQ
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Milieudienst West Friesland, & Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord (2012). Een andere kijk op
risicobeheersing bij fysieke veiligheid. Visie en strategie in de regio Noord-Holland Noord. Geraadpleegd op 24 december 2014.

Afbeeldingen
Illustratie reisinformatie
http://www.studiosmeets.nl/files/image/cache/62c723d020f2b5b8d6e7b1cb5edce0db.gif
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BIJLAGEN
Dit spoorboekje sluit af met enkele instrumenten (bijlagen), benodigd bij de West-Friese VTH-samenwerking. NB: Al deze bijlagen zijn ook terug te vinden op
Basecamp:

Figuur 62: Vindplaats bijlagen spoorboekje
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Bijlage 1: Maatlat in tabel
Helaas biedt dit spoorboekje geen mogelijkheid om het invulexemplaar van de maatlat in te voegen. Het invulexemplaar is te vinden op Basecamp Kwaliteitskring VTH-taken - Bestanden - Spoorboekje.

Figuur 63: Geopend invulexemplaar maatlat
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Bijlage 2: Contactpersonen VTH-samenwerking + overzicht boven-de-maatlat-bevoegd per gemeente
Contactpersonen samenwerking VTH-taken per vakgebied incl. overzicht welke
gemeenten daarbij boven-de-maatlat-werk kunnen verrichten
Vetgedrukte, groene gemeenten:
Kunnen werk dat boven de maatlat valt binnen dit vakgebied
verrichten.
1. Casemanagen (CM)
Naam

Opmerking

m.busch@hoorn.nl
a.bakker@koggenland.nl
betty.beerepoot@medemblik.nl
mschuitemaker@opmeer.nl

Mariska Busch

Hoorn

Andre Bakker

Koggenland

Betty Beerepoot

Medemblik

Matty Groeneveld
Paul Heilig

Opmeer
SED
Organisatie

2. Vergunningverlening
Bouwen en RO (VV)
Naam

Gemeente

Email

Minke Boots

Hoorn

Henk Keesman

Koggenland

Gerard Wouda

Medemblik

Matty Groeneveld

Opmeer
SED
Organisatie

m.boots@hoorn.nl
h.keesman@koggenland.nl
gerard.wouda@medemblik.nl
mgroeneveld@opmeer.nl

Paul Heilig

paul.heilig@sed-wf.nl

paul.heilig@sed-wf.nl

Voor activiteiten 1 t/m 3

NB: Voldoet naar verwachting; moet nog worden onderzocht (SED
Organisatie is nog bezig met taakverdeling)
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4. Toezicht en handhaving
Bouwen en RO (T&H)
Naam

Gemeente

Email

Niels Volten

Hoorn

Marcel Zuiderent

Hoorn

Michel Haakman

Koggenland

Dirk Mantel

Medemblik

Niels Huisman

Opmeer

n.volten@hoorn.nl
m.zuiderent@hoorn.nl
m.haakman@koggenland.nl
dirk.mantel@medemblik.nl
nhuisman@opmeer.nl

Wilco Kieft

SED
Organisatie

wilco.kieft@sed-wf.nl

8. t/m 10. Juridische zaken
(JZ)
Naam

Gemeente

Email

Gerda Koopman

Hoorn

Rona van Hoorn

Koggenland

Sjaak Vriend

Medemblik

Dirk Rood

Medemblik

g.koopman@hoorn.nl
r.vanhoorn@koggenland.nl
sjaak.vriend@medemblik.nl
dirk.rood@medemblik.nl

Siard van der Berg

Opmeer

svdberg@opmeer.nl

Alleen groen m.b.t. 'aspecten Handhaving' en 'aspecten
Afwijkingsbesluiten', activiteiten 2 t/m 4

Adri van het Ende-van der
Kolk

SED
Organisatie

a.vanhetende-vanderkolk@sed-wf.nl

NB: Voldoet naar verwachting (op 'aspecten Vergunningverlening'
na); moet nog worden onderzocht (SED Organisatie is nog bezig met
taakverdeling)

14. Brandveiligheid (BV)
Naam

Gemeente

Email

Carola Zijp

Hoorn

Andre Bakker

Koggenland

Rene Snijders

Medemblik

Pascal Scholtens

Opmeer

ca.zijp@hoorn.nl
a.bakker@koggenland.nl
rene.snijders@medemblik.nl
pscholtens@opmeer.nl

NB: Voldoet naar verwachting; moet nog worden onderzocht (SED
Organisatie is nog bezig met taakverdeling)

Toekomstig vet + groen, want moet nog worden ingevuld; overigens
niet groen voor activiteit 5 bij 'aspecten Afwijkingsbesluiten'
Niet m.b.t. 'aspecten Vergunningverlening'

Voldoet via Veiligheidsregio NHN
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Willem Lijster

SED
Organisatie

15. Constructieve veiligheid
(CV)
Naam
Gemeente

w.lijster@sed-wf.nl

Betreft de Constructeurspool
Email

a.botzen@hoorn.nl
h.keesman@koggenland.nl
gerard.wouda@medemblik.nl
mschuitemaker@opmeer.nl

At Botzen

Hoorn

Henk Keesman

Koggenland

Gerard Wouda

Medemblik

Martin Schuitemaker
Jan Timmerman

Opmeer
SED
Organisatie

24. Stedenbouw en
inrichting openbare ruimte
(SB)
Naam

Gemeente

Email

Gerhard Bos

Hoorn

Herman Schumacher

Koggenland

Roelf van der Woude

Koggenland

Walter Smak

Medemblik

Jos Groot

Opmeer
SED
Organisatie

g.bos@hoorn.nl
h.schumacher@koggenland.nl
r.vanderwoude@koggenland.nl
walter.smak@medemblik.nl
jjmgroot@opmeer.nl

Marcel Kok

Voor activiteiten 1 t/m 7; voldoet voor de rest via Veiligheidsregio
NHN

Bedient naast Hoorn, ook Opmeer
Bedient naast Koggenland, ook Medemblik
Toegewezen constructeur = Henk Keesman
Toegewezen constructeur = At Botzen

jan.timmerman@sed-wf.nl

Alleen voor Stedenbouw, activiteiten 2 t/m 4
Alleen voor Stedenbouw, activiteit 2

marcel.kok@sed-wf.nl

25. Exploitatie en
planeconomie (E&P)
Naam

Gemeente

Email

Simon Metselaar

Hoorn

Martin Stroet

Koggenland

Jos Kraak

Medemblik

Peter Duinker

Opmeer

s.metselaar@hoorn.nl
m.stroet@koggenland.nl
jos.kraak@medemblik.nl
pduinker@opmeer.nl

Nog geen maatlat; moet voldoen aan de Wet VTH, maar tot nu toe
nog niet opgenomen in de samenwerking;
E&P komt wel periodiek samen.
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Willem Essen

SED
Organisatie

willem.essen@sed-wf.nl

26. Cultuurhistorie (CH)
Naam

Gemeente

Email

Pieter Meijers

Hoorn

Michiel Bartels

Hoorn

Marja van der Haar

Koggenland

Simon Wit

Medemblik

Marco Burger

Opmeer
SED
Organisatie

p.meijers@hoorn.nl
m.bartels@hoorn.nl
m.vanderhaar@koggenland.nl
simon.wit@medemblik.nl
mburger@opmeer.nl

Maura Huig

Voor activiteiten 1 t/m 18
Voor activiteiten 1 t/m 18

maura.huig@sed-wf.nl

Figuur 64: Contactpersonen VTH-samenwerking + overzicht boven-de-maatlat-bevoegd per gemeente
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Bijlage 3: Urenregistratie samenwerking VTH W-F
Helaas biedt dit spoorboekje geen mogelijkheid om een invulexemplaar van de urenregistratie in te voegen. Het invulexemplaar is te vinden op Basecamp Kwaliteitskring VTH-taken - Bestanden - Spoorboekje.

Figuur 65: Geopend invulexemplaar urenregistratie
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Bijlage 4: Maatlat (risicodifferentiatie) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

© Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 4 september 2012
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