
Kaders jaarprogramma 

• Begroting FUMO 2022 o.b.v. nieuw 

sturings- en financieringsmodel 

• PDC FUMO voorzien van nieuwe 

kengetallen 

• Inrichtingenbestand FUMO 

• VTH-beleid Fryslân voor de basistaken 

vastgesteld door bevoegde gezagen + 

bijbehorend risicoanalyse 

• Besluit omgevingsrecht 
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Middelen jaarprogramma 

De begroting FUMO 2022 vormt het financiële 
kader. Daarin zijn de beschikbare uren en 
middelen  vastgelegd voor de basistaken. Het 
jaarprogramma past binnen dit (financiële) kader 
(dat is conform de gemaakte afspraak in het 
VTH-beleid Fryslân). 

 

 

Prioriteiten hoe bepaald? 

Door de beschikbare middelen en capaciteit moeten 

we keuzes maken. Wat doen we wel en wat doen we 

(nu) niet?  

Inrichting gebonden toezicht: 26 branches en één 

activiteit zijn onderscheiden voor het bepalen van de 

focuspunten. Voor het bepalen van deze focuspunten 

is aangesloten bij de risicoanalyse per 

branche/activiteit die onderdeel uitmaakt van het 

VTH-beleid Fryslân. Op basis van dezelfde 

risicoanalyse zijn de prioriteiten per bevoegd gezag 

bepaald (de te controleren bedrijven). 

Niet-inrichtinggebonden toezicht vindt plaats 

overeenkomstig de prioritering die is opgenomen in 

VTH-beleid. 

Branches/activiteit: 

• Afval 

• Intensieve veehouderijen 

• Tankstations met LPG 

• Tankstations zonder LPG 

• Vuurwerk 

• Horeca, sport en recreatie 

• E-MjV controle 

- Voldoende mensen 
- Samenwerking met 

ketenpartners 
- Randvoorwaarden werken op 

basis van kengetallen op orde 
(mandaat, ondersteunende 
systemen (o.a. Leef en Portal) en 
vertrouwen op orde + 
besluitvorming evaluaties Bbk en 
asbest op orde) 

 

Wat hebben we nodig? 

 

Wat staat er in het jaarprogramma? 

Dit jaarprogramma gaat over alle basistaken voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving in Fryslân. Het 
programma laat zien wat de bevoegde gezagen in 2022 mogen 
verwachten van de FUMO en maakt tegelijkertijd ook de keuze voor 
het niet uitvoeren van taken inzichtelijk. Zowel qua inhoud als qua 
frequentie en kwaliteit zijn er middels het VTH-beleid keuzes 
gemaakt. 
 

• Kaders en uitgangspunten 

• Ontwikkelingen 

• Evaluatie 2020 en vooruitblik evaluatie 2021 

• Middelen en focus 

• Monitoring, voortgang en evaluatie 

• Afstemming en samenwerking 

• Doorwerking VTH-beleid Fryslân in jaarprogramma 

In beeld 
Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 


