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1.

SAMENGEVAT

Veneco heeft sinds 2018 een intergemeentelijke handhavingscel die
omgevingsmisdrijven aanpakt. Omgevingsmisdrijven omvatten zowel
milieumisdrijven en misdrijven met betrekking tot ruimtelijke ordening. Alle
ingestapte gemeentebesturen kiezen zelf voor welke dossiers zij een beroep
doen op de handhavingscel. De hanhavingscel beschikt over de nodige
erkenningen om bijvoorbeeld terreinen te betreden, herstel te vorderen of
bestuurlijke maatregelen te nemen.
De intergemeentelijke handhavingscel werkt nauw samen met de
gemeentebesturen en -administratie. Klemtoon ligt op het wegnemen van de
gevolgen van de misdrijven. Er is ondertussen een sterkt netwerk opgebouwd
met andere handhavers: de Vlaamse overheid, lokale toezichthouders, politie en
het Openbaar Ministerie.
Het aantal nieuwe dossiers steeg tot meer dan 200 in 2021. Sinds medio
2021 bestaat de handhavingscel daarom uit twee voltijdse equivalenten
plus administratieve steun van het secretariaat. Twee derde van de
handhavingsdossiers kosten minder dan een dag werk. De hoeveelheid werk
per dossier hangt sterk af van hoe spontaan de schenders de gevolgen van hun
misdrijven wegnemen.
In 2021 hielpen we onze gemeenten met de opmaak van een regionaal
handhavingsplan. We willen op die manier ook misdrijven voorkomen en een
plaats geven aan bemiddelen.

Toestand agrarisch perceel voor handhaving
(zonevreemde opslag materiaal en materieel)
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Toestand agrarisch perceel na handhaving

2.

WERKING VAN DE INTERGEMEENTELIJKE HANDHAVINGSCEL
2.1.

DOEL

Het doel van de intergemeentelijke handhavingscel is gemeenten ondersteunen bij
het handhaven van hun omgeving. Dat gebeurt in vertrouwen, in samenwerking en
met zichtbaar resultaat op het terrein.
Met omgeving bedoelen we de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Beiden worden
meer en meer samen behandeld, zowel organisatorisch als wetgevend.
In vertrouwen:
De handhavingscel werkt in een directe relatie met en als verlengstuk van de
gemeenten. Het gemeentebestuur behoudt het beleid. Het bestuur beslist hoeveel
en wat er wordt gehandhaafd. De handhavingscel werkt zowel adviserend, alsook
uitvoerend (zie paragraaf 2.3).
In samenwerking:
De handhavingscel werkt samen met en complementair aan de bestaande
handhavingsactoren, zoals:
- omgevingsambtenaren van de gemeente;
- Vlaamse niveau (departement Omgeving, OVAM, ANB, enz.)
- politie;
- parket.
Met zichtbaar resultaat op het terrein:
De handhavingscel zoekt naar een oplossing, in concrete dossiers die een directe
meerwaarde betekenen voor de gemeenten. Handhaven met een doel, niet als doel
op zich.
Door te handhaven werkt een gemeente aan het vertrouwen van haar burgers in het
gemeentebestuur.
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2.2.

WETGEVING

Het handhaven van de ruimtelijke ordening vinden we terug in titel VI van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en in het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening. Van
oudsher is er de herstelvordering, waarin het herstel via de rechter afgedwongen wordt.
Nu zijn er heel wat alternatieven: raad geven, aanmanen, staking bevelen, proces-verbaal
opstellen, dwangsom opleggen, zelf herstellen op kosten van de schender en last-but-notleast minnelijk schikken.
Daartoe stelt het schepencollege twee nieuwe functies aan binnen haar eigen personeel
of uit de intergemeentelijke handhavingscel:
verbalisant ruimtelijke ordening,
gemeentelijke, stedenbouwkundige inspecteur.
Het leefmilieu handhaven regelen titel XVI van het Decreet algemene bepalingen
milieubeleid (DABM) en het milieuhandhavingsbesluit. Toezichthouders milieuhandhaving
kunnen raad geven, aanmanen, bevelen, proces-verbaal opstellen, dwangsom opleggen of
zelf herstellen op kosten van de schender. Lokale toezichthouders milieuhandhaving zijn
niet bevoegd voor de grootste bedrijven (art. 21-34 milieuhandhavingsbesluit).

Aanverwante regelgeving helpt het handhavingsdoel:
1. Regulariseren via een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 				
(Omgevingsvergunningsdecreet);
2. Opleggen van een bijzondere voorwaarde in een bestaande milieu- of 			
omgevingsvergunning (hoofdstuk 6 Omgevingsvergunningsdecreet);
3. Schorsen of opheffen bestaande milieu- of omgevingsvergunning (hoofdstuk 7 		
Omgevingsvergunningsdecreet);
4. Aangeven bij de OVAM voor heffing;
5. Aangeven bij de OVAM voor schorsingsprocedure registratie 				
afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar;
6. Opnemen van een perceel in de inventaris voor risicogronden;
7. Opnemen van een perceel als bouwmisdrijf in het gemeentelijk 				
vergunningenregister (art. 5.1.2 §1 9°-10° VCRO);
8. Sluiten van gebouwen (art. 134 ter-quinquies nieuwe gemeentewet);
9. Onteigenen (Vlaamse Onteigeningsdecreet);
10. Inschakelen onafhankelijke, erkende bemiddelaar (deel VII Ger.W.);
11. Inschakelen brandweer of civiele bescherming;
12. Doorverwijzen naar een plaatsbezoek met een vrederechter (Ger.W.);
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13. Doorverwijzen naar de verzoeningsprocedure op de rechtbank (art. 731-733 		
Ger.W.);
14. Benadeelde burgerlijke partij stellen bij de strafrechter (art. 1382 e.v. B.W.);
15. Dagvaarden voor de burgerlijke rechter (Ger.W.);
17. Aangeven bij Toerisme Vlaanderen (logiesdecreet);
18. Aangeven bij de Vlaamse Wooninspectie (Vlaamse Codex Wonen);
19. Aangeven bij de Vlaamse dienst Dierenwelzijn (Wet 14 augustus 1986 over de 		
bescherming en het welzijn van dieren);
20. Inlichten Departement Landbouw en Visserij (diverse Europese subsidieregels);
21. Aangeven schendingen tegen de Wet 31 mei 2017 betreffende de verplichte 		
verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, 		
architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende
staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect, B.S. 9 juni 2017, 63.004.
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2.3.

WERKING

Elke gemeente kiest zelf
De intergemeentelijke handhavingscel maakt deel uit van Veneco, kostendelende
vereniging van 21 steden en gemeenten rond Gent. Veneco factureert aan de
opdrachtgevende gemeente, aan het kostendelend uurtarief.
Elke gemeente beslist zelf òf zij de handhavingscel inschakelt, en in welke
mate. In praktijk treden we vooral op naar aanleiding van meldingen bij de
omgevingsdiensten van de gemeenten. De procedure van de herstelvordering
zorgt ervoor dat we bij bouwmisdrijven ook optreden tegen gelijkaardige, recente
misdrijven in de nabije omgeving.1
Prioriteiten
Vanuit verschillende gemeenten kwam de vraag om een handhavingsplan en
prioriteitennota op te maken. Er werd door de handhavingscel gekozen voor
de opmaak van een regionaal handhavingskader, wat de uniformiteit van
het handhaven in alle aangesloten gemeenten dient te bevorderen. Doel van
het regionaal handhavingskader is enerzijds om een duidelijk transparant
handhavingskader te scheppen en anderzijds een werkinstrument aan te reiken aan
alle betrokken handhavingspartners.
Het regionaal handhavingskader werd voorgesteld op het regionaal
handhavingsoverleg in oktober 2021 en vervolgens overgemaakt aan alle betrokken
partijen voor het formuleren van feedback. Door de Raad van Bestuur van Veneco
werd het regionaal handhavingskader goedgekeurd op 1 december 2021. 2

Dit heet ‘de gelijkheidstoets’ van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, een orgaan dat een
herstelvordering bij een bouwmisdrijf positief moet adviseren vooraleer er gedagvaard kan worden voor de
rechter.
2
Te raadplegen op de website van Veneco: https://www.veneco.be/nl/dienstverlening-aan-gemeenten/intergemeentelijke-handhavingscel
1
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Uitgangspunt voor de vastgestelde regionale prioriteiten zijn overeenkomsten in het
omgevingsbeleid van de gemeenten. Die overeenkomsten vinden we vooral in langetermijndoelen. We bundelen die in thema’s:
- Kernversterking: leegstand, stallen van materialen en voertuigen, kwalitatief
straatbeeld,…
- Kwalitatieve verdichting: woonkwaliteit, niet naleving 				
vergunningsvoorwaarden bij wooneenheden, wijziging aantal 			
woonentiteiten,…
- Behoud open ruimte: vertuingin, zonevreemde constructies, ongewenste
activiteiten in het openruimtegebied
- Wonen en renoveren: werken zonder vergunning
- Slim locatiebeleid: juiste vergunning voor de juiste activiteit
- Groene en veerkrachtige ruimte: impactvolle verontreiniging, grondwater
oppompen, verharden terreinen, rooien van bomen,…
Naast het thema waartoe een misdrijf behoort, kan het extra prioriteit krijgen door
de omstandigheden rond het misdrijf:
- De ernst van het omgevingsmisdrijf
- Het tegenwerken van de handhaving
- Het bijna verjaren van het misdrijf
Het handhaven met prioriteiten door de handhavingscel heeft enkel tot gevolg dat
sommige dossiers een snellere doorlooptijd kennen dan niet-prioritaire dossiers.
Ook in niet-prioritaire dossiers zetten we immers aan tot herstel eenmaal de
gemeente deze dossiers heeft overgemaakt aan de handhavingscel.
Concreet werken we 80 % van de tijd aan prioritaire dossiers en 20 % aan nietprioritaire dossiers. Dat heeft als voordeel dat de pakkans reëel blijft voor àlle
schendingen, wat uiteraard misdrijven voorkomt, en op die manier geld bespaart
voor de gemeenten en haar handhavingspartners.
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Twee handhavers sinds 2020
Inmiddels doen achttien gemeenten een beroep op de intergemeentelijke
handhavingscel. Zo is de gemeente Melle ingestapt op 1 september 2021. Ook de
vraag van andere gemeenten bleef toenemen.
Daarmee is er meer dan voldoende werk voor twee voltijds equivalenten niveau A.
Het delen van een tweede stafmedewerker met collega-intercommunale Solva werd
dan ook stopgezet op 1 juni 2021.
Eeklo heeft een eigen voltijdse handhaver in dienst. Dat brengt ons tot
onderstaande kaart.

Kaart: achttien gemeenten rond Gent deden beroep op de intergemeentelijke
handhavingscel (groen ingekleurd).
8

Samen met andere handhavers
Het handhaven gebeurt zelden alleen door de gemeente of de intergemeentelijke
handhavingscel.
Lokale politie treedt vaak op bij:
- het ontvangen van meldingen;
- burenruzies;
- stakingsbevelen;
- verhoren.
Slechts in enkele politiezones is er een specialist wetgeving milieu en/of ruimtelijke
ordening, die dan vaak deels ook andere taken opneemt. In andere politiezones
vraagt de politie een gespecialiseerd omgevingsambtenaar om mee vaststellingen
te doen. De ambtenaar maakt dan een verslag met de juiste wetgevig, die de politie
toevoegt aan haar proces-verbaal.
Ook in gevaarlijke situaties wordt er samen ter plaatse gegaan. De
intergemeentelijke handhavingscel doet dan een beroep op bijstand van de politie,
als de sterke arm der wet.
De politiezones beschikken over heel wat informatie die nuttig is voor de
intergemeentelijke handhavingscel. Die informatie-uitwisseling is echter beperkt
door het geheim van elk strafonderzoek en de privacy-wetgeving. In praktijk vragen
en krijgen we relatief eenvoudig de toestemming van het parket om informatie uit te
wisselen.
Het parket van de procureur des Konings te Gent zorgt voor het
opsporingsonderzoek. We wisselen informatie uit en maken herstelvorderingen. De
substituut procureur des Konings zorgt voor het verdere strafrechtelijke verloop. Er
is geregeld overleg.
De Vlaamse overheid, Departement Omgeving, afdeling Handhaving, treedt op in
plaats van de gemeente in ruimtelijk kwetsbaar gebied en bij een aantal andere
prioriteiten. Ook andere instellingen op gewestelijk niveau treden op, telkens binnen
hun eigen prioriteiten en bevoegdheden (bv. Agentschap Natuur en Bos, OVAM, de
Vlaamse Wooninspectie). De intergemeentelijke handhavingscel geeft de relevante
meldingen door aan die overheden, en vice versa.
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Procedure
Elk handhavingsdossier is maatwerk, er is geen vaste procedure. Veel hangt af
van het type schender en zijn bereidheid om zich in orde te stellen. Dat laatste
hangt uiteraard samen met de aard en omvang van zijn schending. De Europese
Commissie onderscheidt acht types schenders, die elk een specifieke aanpak
vergen.

Figuur: types schenders en de beste aanpak bij het handhaven.

Bij de laatste twee types schenders zijn plaatsbezoeken gevaarlijk: de
minachtenden en de criminelen (bovenstaande figuur). Bijstand van een tweede
persoon drukt het risico. Momenteel voorzien de gemeenten doorgaans een
medewerker van de gemeente of de politie, apart per dossier dat potentieel
gevaarlijk is.
Bij de gemeenten is dat vaak een medewerker niveau A; bij politie vaak twee
ambtenaren. Op termijn is het efficiënter om een meer gestructureerde bijstand
te hebben bij gevaarlijke terrein¬bezoeken, door een relatief goedkope, tweede
persoon, bv. medewerker niveau D of één politie-ambtenaar.

10

Daarbij worden de laatste stappen enkel gezet als de vorigen niet leiden tot
‘spontaan’ herstel.
Bij de laatste twee types schenders zijn plaatsbezoeken gevaarlijk: de
minachtenden en de criminelen (bovenstaande figuur). Bijstand van een tweede
persoon drukt het risico. Momenteel voorzien de gemeenten doorgaans een
medewerker van de gemeente of de politie, apart per dossier dat potentieel
gevaarlijk is.
Bij de gemeenten is dat vaak een medewerker niveau A; bij politie vaak twee
ambtenaren. Op termijn is het efficiënter om een meer gestructureerde bijstand
te hebben bij gevaarlijke terrein¬bezoeken, door een relatief goedkope, tweede
persoon, bv. medewerker niveau D of één politie-ambtenaar.
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3.

DOSSIERS
3.1.

STATISTIEKEN

Aantal controles
In 2021 voerden we in totaal 238 controles uit, waarvan:
- 177 met betrekking tot wetgeving ruimtelijke ordening;
- 61 met betrekking tot wetgeving milieu.
Voor ruimtelijke ordening vervult de handhavingscel duidelijk een nood die
bestaat bij de gemeenten, nadat andere handhavers die rol minder en minder
vervullen:
- De Vlaamse Omgevingsinspectie lijkt zich vooral te concentreren op 		
natuurgebieden. Daarbuiten zijn de middelen beperkt in onze regio.
- Politiezones beschikken nog zelden over een specialist ruimtelijke 		
ordening. Bovendien krijgen zulke specialisten ook heel wat andere taken.
De gemeenten geven meer en meer dossiers door, zoals blijkt uit onderstaande
grafiek.

Aantal gestarte dossiers
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Grafiek 1: Het aantal nieuwe dossiers dat de intergemeentelijke handhavingscel van Veneco elk jaar
ontving, in totaal en opgesplitst over milieu en ruimtelijke ordening (r.o). In 2021 liep dit aantal op tot 229.
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De grafiek hieronder geeft een beeld van de verdeling van die nieuwe dossiers in
2021.
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Grafiek 2: Het aantal handhavingsdossiers dat elke gemeente in 2020 en 2021 doorgaf aan de intergemeentelijke
handhavingscel (in totaliteit 147 respectievelijk 229). De pieken van Assenede in 2021 en Merelbeke in 2020
bevatten beiden een uitgebreide controle-actie van de aansluitingsplicht op de openbare riolering. De Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) verplicht die controles binnen haar subsidies voor gescheiden riolen.

Voor milieu doen gemeenten duidelijk minder een beroep op de handhavingscel dan
voor ruimtelijke ordening. Eén reden is dat gemeenten zelf al verplicht een toezichter milieuhandhaving in dienst hadden vòòr de handhavingscel werd opgericht in
2018.
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Grafiek 3: Het budget dat elke gemeente per jaar besteedde aan Veneco voor het handhaven sinds de start in 2018 (bouw- en milieumisdrijven samen).

De totaliteit van geleverde prestaties aan de deelnemende gemeenten kende een
aanzienlijke stijging in het jaar 2021. Daar waar over de jaren 2019-2020 samen
een totaal bedrag van 220.527 EUR aan prestaties werden geleverd door de
handhavingcel, bedraagt het totale bedrag aan geleverde prestaties in 2021 alleen
183.495 EUR.
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Succes van de handhavingsinstrumenten
We gebruiken verschillende instrumenten om aan te zetten tot herstel. Soms
volstaat aanmanen, soms volgt na het aanmanen een proces-verbaal, enz.
Bekijken we onze dossiers waarin het handhaven tot een oplossing leidde, dan geeft
onderstaande grafiek het aandeel weer van elk instrument dat als laatste werd
gebruikt in ons handhavingstraject.
De volgende instrumenten leidden het meest tot herstel:
-	
-

aanmanen (58 % van de dossiers waarin werd hersteld);
verbaliseren (26 %);
herstel vorderen (7%, enkel mogelijk voor misdrijven r.o.);
overige (9 %, voor de som van minnelijk schikken, stakingsbevel, bestuurlijke
maatregel).

Ter vergelijking, over de periode 2019-2020 was dit:
-
-

aanmanen (44 % van de dossiers waarin werd hersteld);
verbaliseren (28 %);
herstel vorderen (13 %, enkel mogelijk voor misdrijven r.o.);
overige (16 %, voor de som van minnelijk schikken, stakingsbevel, 		
bestuurlijke maatregel).

Het succes van de handhavingsmiddelen blijft sterk afhankelijk van het type
schender (zie boven).
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Grafiek 4: Het aandeel van het instrument dat we als laatste gebruikten in de opgeloste dossiers: aanmanen
58%, verbaliseren 26%, herstel vorderen 7% en alle andere instrumenten samen 9%.

Bovenstaande cijfers zijn hoopvol, aangezien de genoemde instrumenten ook in
volgorde staan van hoeveel werk zij de overheid kosten (aanmaning = minste werk).
Uitzondering is het stakingsbevel, dat minder werk kost dan een herstelvordering.
Het leidde slechts af en toe tot herstel, zonder dat bijkomende instrumenten nodig
waren.
Toch blijft het stakingsbevel nuttig. Het heeft immers bijkomende voordelen:
- Het behoedt de schender voor hogere herstelkosten.
- Het handhaven is zichtbaar voor de omgeving: wederrechtelijke handeling
wordt niet voortgezet.
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Kosten van het handhaven
Hoeveel middelen er nodig zijn in een concreet dossier, hangt sterk af van hoe
spontaan de schender meewerkt:
- In ongeveer 8% van de dossiers wordt minder dan één uur werk verricht.
- Bijna één derde van de dossiers kostte minder dan vier uur werk (32%).
- Nog 37% van de dossiers kostte tussen vier uur en acht uur werk.
- De overige 23% van de dossiers neemt meer dan één dag werk in beslag.
Dossiers van meer dan veertig uren werk zijn uitzonderlijk, maar ze bestaan. Zo werd
in één dossier 51,25 uur besteed. Dergelijk dossier trekt het gemiddelde omhoog
naar 8 uur werk per dossier, terwijl de mediaan echter 5,5 uur werk per dossier is.
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3.2.

VOORBEELDEN 3

Een vaak voorkomende situatie, is waarbij in agrarisch gebied zonder voorafgaande
vergunning reliëfwijzigingen worden uitgevoerd. Dit gaat vaak gepaard met het
wijzigen van kleine landschapselementen, wat evenzeer vergunningsplichtig is.
Afhankelijk van de stand der werken, kan een aanmaning volstaan of is reeds
proces-verbaal (al dan niet met stakingsbevel) noodzakelijk. Een stakingsbevel
voorkomt erger, al herstelt men niet altijd even snel.

Foto: Nieuwe eigenaar van een landbouwperceel wijzigt het reliëf door het
aanvoeren van grond. Hierdoor wijzigt de waterhuishouding van het perceel, de
omgeving en werden de grachten aan de randen het perceel niet gerespecteerd.
Ook de vegetatie langsheen de perceelsgrenzen werd verwijderd.

De teksten in de voorbeelden zijn niet bedoeld als juridische stellingname. Ze werden aangepast om de
leesbaarheid te verhogen, en om de lezer een idee te geven over hoe de intergemeentelijk handhavingscel
werkt, ook in andere, soortgelijke dossiers. Men kan hierboven bijgevolg geen standpunten lezen over de
werkelijke, concrete dossiers waarop de voorbeelden gebaseerd zijn.
3
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Een tweede problematiek die veel voorkomt, is deze van het opdelen van
constructies (eengezinswoningen, loodsen, enz.) in meerdere kamers of studio’s
of het bijkomend creëren van woongelegenheden. Dergelijke handelingen zijn
vergunningsplichting en brengen meestal ook andere fenomenen met zich mee,
zoals slechte woonkwaliteit, geluidshinder, mobiliteitshinder door een groot aantal
geparkeerde voertuigen, criminaliteit bij wie zich vestigt in dergelijke illegale
woongelegenheden, enz.

Foto: Kamer die werd gecreëerd in appartement van vergunde meergezinswoning.
Appartement was voorzien voor één gezin en er waren drie kamers beschikbaar, maar
werd bewoond door drie alleenstaanden die elk over een kamer beschikten en andere
delen gemeenschappelijk gebruikten.
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Een derde tegenwoordig veel voorkomende problematiek betreft het aanbrengen
van teveel verhardingen op een eigendom. Deze verhardingen worden vervolgens
vaak aangewend voor het stallen van voertuigen, materiaal of materieel en in
de ergste situaties ook afval. Vaak wordt door schenders gedacht dat het geen
verharding is wanneer de aangebrachte materialen waterdoorlatend zijn, maar
dergelijke opvatting is incorrect. Ook waterdoorlatende verharding wordt als
vergunningsplichtig beschouwd binnen het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. 4

Foto: Agrarisch bedrijf alwaar zonder vergunning bijkomend verhardingen werden
aangelegd en voertuigen / materialen in het kader van een transportfirma werden
gestald.

‘Verharding’: “wat gelijkstaat met ‘bodemafdekking’ of ‘bodemafdichting’: het aanbrengen van artificiële,
(...) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan”. Wat
precies het materiaalgebruik is, speelt dus geen rol om te bepalen of een handeling als verharding wordt
aanzien. Verharding is dus niet het gevolg van het al dan niet waterdoorlatend zijn van het materiaal, maar
wel van het feit dat men de natuurlijke bodem op een kunstmatige manier afdekt. – Verslag vergadering
Commissie LNRO&E 30/11/2021 – 645(2021-2022): ‘Vraag om uitleg over het begrip ‘verharding’ en de aanleg
met kunstgras
4
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4.

AANBEVELINGEN

De intergemeentelijke handhavingscel heeft twee grote voordelen voor gemeenten:
1.
Ze is gespecialiseerd, want voltijds bezig met het handhaven, dus 		
professioneler.
2.
Ze heeft een ander gezicht dan de gemeente, wat helpt om schenders te
overtuigen en melders gerust te stellen.
We stellen vast dat het handhaven in heel wat gemeenten ondertussen vlotter loopt
dan vòòr wij startten in 2018. Meldingen worden ernstig genomen en er ontstaat
langzaam een zekere werkwijze in het selecteren van dossiers. Het regionaal
handhavingskader is in die zin een handig werkinstrument.
Volgende twee aanbevelingen worden ook meegegeven met het oog op het efficiënt
en effectief blijven behandelen van omgevingsmisdrijven:
A. 		
Voorzie een budget om misdrijven te voorkomen.
Het handhaven is niet gratis. En toch zijn er heel wat dossiers waarin het
misdrijf zich liet voorspellen: een geweigerde omgevings¬vergunning, opgelegde
voorwaarden, zichtbare gelijkaardige misdrijven in de omgeving. Het verdient
de aanbeveling om een beperkt deel van het budget te besteden aan het
controleren van die gevallen, nog vòòr er klachten worden ontvangen. Door het
voorkomen van misdrijven worden middelen bespaard voor zowel de gemeenten
als handhavingspartners.
B. 		
Stel bemiddelen voor.
Een misdrijf hindert de omgeving? Dat creëert spanningen. Het aanzetten tot
herstel is een eerste stap in het wegnemen van de spanningen. Bemiddelen
verbetert bijkomend de sfeer in de buurt. Voorwaarde van succes is wel dat
betrokkenen vrijwillig deelnemen. Voorzie een manier om dat deelnemen te
bevorderen, bijvoorbeeld door: 5
- de eerste uren bemiddelen te betalen als gemeente,
- het oprichten van een intergemeentelijke bemiddelingsdienst, zoals die
bestaat in de meeste regio’s en nog ontbreekt in onze regio.

Nuttig om weten:
- In andere regio’s en in grote steden wordt het bemiddelen tussen buren gratis aangeboden door de overheden.
- Er zijn voldoende erkende bemiddelaars in onze regio, zij het dat die momenteel vooral optreden in familiale
geschillen.
5

21

5.

BLIK OP DE TOEKOMST

In 2022 geven we uitvoering aan het regionaal handhavingskader dat werd
opgesteld en zorgen desgevallend voor ondersteuning bij de gemeenten met
betrekking tot het bepalen van eigen prioriteiten. We hopen voorts dat het regionaal
handhavingskader door zoveel als mogelijk partners wordt aangenomen en in
praktijk gehanteerd wordt. Hoe ruimer een regionaal handhavingskader wordt
gedragen, hoe meer dit zal gedragen worden bij de bevolking.
Ook met het handhavingskader op zich kan elke gemeente zelf de dossiers
selecteren die het toevertrouwt aan de handhavingscel van Veneco, in de
wetenschap dat het gevolgde traject telkens en overal gelijkaardig is, over
gemeentegrenzen heen.
Twee keer per jaar houden we een regionaal handhavingsoverleg. Daarbinnen
polsen we bij onze gemeenten en handhavingspartners naar knelpunten en goede
ideeën. Ook zullen we aangeven hoe gemeenten en politiezones het regionaal
handhavingskader kunnen gebruiken in hun dagdagelijkse praktijk.
In 2022 vergroten we de capaciteit van de intergemeentelijke handhavingscel van
Veneco, minstens voor milieudossiers (afronden opleidingen). Daarmee volgen we
de vraag van de gemeenten. We hopen zo kort op de bal te blijven spelen, wat een
groot voordeel is in heel wat handhavingsdossiers.
Met een blik op de toekomst bouwt de intergemeentelijke handhavingscel aan een
betrouwbare overheid.
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