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Rekenkamercommissie onderzoekt handhaving en legalisering in
Barneveld
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Barneveld onderzoek
uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving.
Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving over het algemeen
volgens de regels verloopt. In enkele gevallen vindt de rekenkamercommissie dat de
uitvoering van de regelgeving transparanter en strikter zou moeten zijn.
Onderzoek op verzoek
Het rekenkameronderzoek is uitgevoerd op verzoek van de auditcommissie van de
gemeenteraad.
Aanbevelingen rekenkamercommissie handhavingsbeleid
Het handhavingsbeleid wordt in Barneveld over het algemeen volgens de regels uitgevoerd.
Volgens dit handhavingsbeleid mag het college onder bijzondere omstandigheden afzien van
handhaven. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente in een beperkt aantal
gevallen afziet van handhaven. Daarbij constateert de rekenkamercommissie dat het college in
deze gevallen meedenkt met de inwoners en hierbij soms een belangenafweging maakt die
verder gaat dan alleen het RO-beleid beoogt. Volgens de rekenkamercommissie kan dit in
verband met precedentwerking zorgen voor onduidelijkheid. Aanbeveling is om het aantal
kwesties waarbij niet gehandhaafd wordt te beperken en in principe de juridische afwegingen
te volgen.
Ten aanzien van het besluitvormingsproces in de bijzondere gevallen adviseert de
rekenkamercommissie terughoudend te zijn met bestuurlijke inbreng in het proces. Tevens
adviseert de rekenkamercommissie een strikte scheiding aan te brengen tussen het ambtelijk
advies en de bestuurlijke afweging. Dit schept, naar de mening van de rekenkamercommissie,
duidelijkheid bij het handhaven van de regels over omgeving en bouwen.
Verder beveelt de rekenkamercommissie de gemeente Barneveld aan om verder inzicht te
krijgen in aantal en soort gevallen waarin niet gehandhaafd wordt en aan de hand daarvan
eventueel het beleid bij te stellen.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg,
Scherpenzeel, Renswoude en Zeewolde.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dort, voorzitter van de
rekenkamercommissie, tel: 06-51336137 / dortvan@gmail.com
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

