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Aanleiding
Tijdens de AB-vergadering van 13 december 2017 zijn vragen gesteld over de resultaten
van het Interbestuurlijk toezicht – VTH door de Provincie. Hieruit is naar voren gekomen
dat ook enkele RUD NHN-taken voor verbetering vatbaar zijn.
Naar aanleiding van deze opmerking heeft de RUD NHN haar deelnemers verzocht om de
beoordelingen met ons te delen. Hieruit is het volgende gebleken:
1. In veel gemeenten zijn de verbeterpunten die de RUD NHN betreffen een klein
onderdeel van de bredere aanbevelingen.
2. De punten hebben allemaal betrekking op het beter (Smart) formuleren van de
gestelde (meetbare) doelen en dus niet op de kwaliteit van de dagelijkse
werkzaamheden. Twee algemener genoemde verbeterpunten zijn:
 in hoeverre hebben de uitgevoerde activiteiten een bijdrage geleverd aan het
bereiken van de gestelde (meetbare) doelen en
 Welke afspraken zijn er gemaakt met andere betrokken bestuursorganen en
organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving en leg deze vast in het
handhavingsbeleid.
3. Ondanks dat de RUD NHN naar iedere deelnemer dezelfde stukken in gelijke formats
verstuurd blijkt er toch verschil te zitten in de beoordeling.
Voor wat betreft de punten 2 en 3 is de RUD NHN met de provincie in gesprek over
mogelijke verklaringen en oplossingen. Op 31 januari 2018 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen de provinciale beoordelaars en de RUD NHN. Doel van dit gesprek
was om het verwachtingspatroon naar elkaar uit te spreken en hierover goede afspraken
te maken, teneinde de genoemde verbeterpunten op te lossen.
Tijdens een plezierig en constructief gesprek zijn de volgende afspraken gemaakt:
 Als vervolg op het bestaande strategisch beleid worden in 2020 de meetbare
doelstellingen meegenomen. Hier wordt in 2018 al mee begonnen. Bij projecten
wordt dit direct in de plannen van aanpak gedaan en toegevoegd aan de
documenten uit de beleidscyclus.
 Gezamenlijk met de deelnemers wordt het formuleren van meetbare
doelstellingen opgepakt.
 De meetbare doelstellingen worden als aanvullingen op het programma 20182019 gemaakt en toegevoegd. Tevens komen deze terug in het volgende
jaarverslag.
 Samenwerking met (keten)partners is vastgelegd en ter beschikking.
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Jaarlijks is er – rond juli – informeel overleg met het IBT-VTH in verband met de
verbeterpunten en interpretatie daarvan.
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