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ADVIES
Burgemeester respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders besluiten:
1. De coördinator en medewerkers van het Regionaal Interventie Team aan te wijzen als
onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder voor de gemeente Venray en de medewerker
Toezichthouder ondermijning gemeente Venray aan te wijzen als toezichthouder RIT namens de
gemeente Venray, een en ander zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht en
verder uitgewerkt in bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
2. Akkoord te gaan met het ondertekenen van het legitimatiebewijs voor de medewerkers van het
RIT, welke in alle acht deelnemende gemeenten van toepassing is.

Samenvatting
In het kader van het Regionaal Interventie Team Noord-Limburg (verder afgekort tot het RIT) -een
samenwerkingsverband op het terrein van toezicht en handhaving tussen de acht gemeenten van Noord
Limburg en de drie Politie Basisteams in Noord-Limburg- is het wenselijk om te voorzien in de aanwijzing
van toezichthouders zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met
de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften. Tevens is het efficiënt om één legitimatiebewijs voor de
medewerkers van het RIT beschikbaar te stellen, dat gebruikt kan worden tijdens de actiedagen in de
acht gemeenten.

Beoogd resultaat
1. Bevoegdheid voor rechtsgeldig optreden door de coördinator en de medewerkers RIT als
toezichthouder binnen de gemeente Venray op grond van afdeling 5.2 van de Algemene wet
Bestuursrecht en de medewerker Toezichthouder ondermijning aan te wijzen als toezichthouder
voor het RIT namens de gemeente Venray in samenhang met de volgende wettelijke regelingen:
Afvalstoffenverordening, Algemene plaatselijke verordening, Asbestverwijderingsbesluit, Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken, Bouwbesluit 2012, Drank- en horecawet, Erfgoedwet,
Huisvestingswet 2014, Leegstandswet, Opiumwet, Participatiewet, Waterwet, Wet aanpak
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woonoverlast, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet basisregistratie persoonsgegevens,
Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet
maatschappelijke ondersteuning, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, Wet op de
kansspelen, Wet ruimtelijke ordening, Wet veiligheidsregio’s en de Woningwet.
2. Eén legitimatiebewijs voor de medewerkers van het RIT, welke van toepassing is op de acht
deelnemende gemeenten.

Argumenten
1. Doordat de coördinator, toezichthouders en boa’s in alle deelnemende RIT-gemeenten als
toezichthouder worden aangewezen, zijn zij bevoegd om in alle gemeenten als toezichthouder op
te treden. Doordat de medewerkers RIT ook over de gemeentegrenzen werken tijdens een
actiedag, krijgt een gemeente ook capaciteit terug van de overige gemeenten. Dit is een voordeel
van regionale samenwerking.
2. Een toezichthouder moet een legitimatiebewijs bij zich dragen bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden. Dit legitimatiebewijs moet voldoen aan de eisen van de (wijziging) regeling model
legitimatiebewijs toezichthouders Awb. De toezichthouders van het RIT hoeven met een
legitimatiebewijs wat van toepassing is op de acht deelnemende gemeentes niet acht
verschillende bewijzen mee te nemen naar de actiedagen.

Risico’s
-

Kanttekeningen
De aanwijzing is onontbeerlijk met het oog op de samenwerking binnen het RIT.

Communicatie
Het aanwijzingsbesluit zal geanonimiseerd worden gepubliceerd via www.overheid.nl.
Aangezien het individuele aanwijzingen betreffen, volgt bekendmaking van het besluit aan de betreffende
personen zoals genoemd onder beslispunt 1, conform artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht.

Financiële gevolgen
-

Personele/organisatorische gevolgen
Toezichthouder ondermijning draait onder de vlag van het RIT mee op actiedagen in de acht gemeenten
in Noord-Limburg. Andersom stellen de andere Noord-Limburgse gemeenten hun medewerkers
beschikbaar voor actiedagen in de gemeente Venray.

Juridische gevolgen
Met de aanwijzing beschikken de medewerkers RIT over (bestuursrechtelijke) bevoegdheden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht.

Rechtmatigheid
Voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht.

Fatale termijnen
Niet van toepassing.

Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
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Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder RIT (alleen geanonimiseerde versie is openbaar) en legitimatiebewijs
ondertekenpagina.

Naslagwerk
Niet van toepassing.

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER REGIONAAL INTERVENTIE TEAM

De burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Venray besluiten, ieder voor zover het
zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;
Overwegende dat in het kader van het Regionaal Interventie Team Noord-Limburg, het RIT een samenwerkingsverband op het terrein van toezicht en handhaving tussen de 8 gemeenten van Noord
Limburg en de 3 Politie Basisteams in Noord-Limburg- het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van
toezichthouders zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de
onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;
de coördinator en medewerkers van het RIT;
aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouders voor de gemeente Venray, zoals bedoeld in
afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;
en
de medewerker in de functie van toezichthouder ondermijning;
aan te wijzen als toezichthouder voor het RIT namens de gemeente Venray, zoals bedoeld in afdeling 5.2
Algemene wet bestuursrecht;
De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
de navolgende wet- en regelgeving:
Afvalstoffenverordening
Algemene plaatselijke verordening - artikel 6.2
Asbestverwijderingsbesluit 2005
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Bouwbesluit 2012
Drank- en horecawet - artikel 41, eerste lid, sub b
Erfgoedwet – artikel 9.1
Huisvestingswet 2014
Leegstandswet - artikel 17
Opiumwet - artikel 13b,
Participatiewet – artikel 76a
Waterwet - artikel 8.3, vierde lid
Wet aanpak woonoverlast
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - artikel 5.10, derde lid
Wet basisregistratie persoonsgegevens - artikel 4.2
Wet bodembescherming - artikel 95, eerste lid
Wet geluidhinder - artikel 148, eerste lid
Wet inzake de luchtverontreiniging
Wet maatschappelijke ondersteuning – artikel 6.1, eerste lid
Wet milieubeheer - artikel 18.1a, eerste lid
Wet natuurbescherming
Wet op de kansspelen - artikel 34
Wet ruimtelijke ordening - artikel 7.1, derde lid
Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid
Woningwet - artikel 92, tweede lid

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de
aard en strekking niet wezenlijk verandert
Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van
toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Venray

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college en Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Venray op
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De houder van deze pas is belast met het toezicht op en naleving van de volgende wetgeving:
Afvalstoffenverordening, Algemene plaatselijke verordening, Asbestverwijderingsbesluit 2005, Besluit brandveilig
gebruik bouwwerken, Bouwbesluit 2012, Drank- en horecawet, Erfgoedwet, Huisvestingswet, Leegstandswet,
Opiumwet, Participatiewet, Waterwet, Wet aanpak woonoverlast, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet
basisregistratie persoonsgegevens, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet
maatschappelijke ondersteuning, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, Wet op de kansspelen, Wet ruimtelijke
ordening, Wet veiligheidsregio’s, Woningwet

