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1.  Algemeen 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten met 
daarin de procescriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is de verplichting 
opgenomen voor gemeenten om hun VTH-organisatie zodanig professioneel in te richten dat een 
goede kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken is gewaarborgd. Daaronder verstaat de wetgever 
met name dat de VTH-taken op een strategische en programmatische manier worden uitgevoerd 
met aandacht voor onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Dat levert een stevige bijdrage 
op aan het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
 
De Provincie Noord-Brabant ziet toe door middel van interbestuurlijk toezicht op een tijdige en 
goede naleving van de wettelijke procescriteria door de Brabantse gemeenten. Dat is belangrijk voor 
een goede sturing op de VTH-beleidscyclus en voor de instandhouding van een professionele VTH-
structuur. De ambitie van de provincie is samen met gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen 
dat alle VTH-documenten 100% actueel en op tijd zijn en voldoen aan de procescriteria VTH.  
 
Via de Invoeringswet Omgevingswet wordt de huidige regelgeving van de procescriteria VTH uit de 
Wabo opgenomen in de Omgevingswet (afdeling 18.3 Kwaliteitsbevordering en afstemming). Naar 
verwachting treedt de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking. 

1.1 Achtergrond uitvoeringsprogramma 2020 

Voor u ligt het uitgewerkte VTH-uitvoeringsprogramma 2020 van de gemeente Goirle. Dit 
uitvoeringsprogramma is een werkprogramma dat betrekking heeft op vergunningverlening, toezicht 
en handhaving op het gebied van milieu en bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid en 
wordt bij de Provincie Noord-Brabant ter goedkeuring ingediend in het kader van het interbestuurlijk 
toezicht. Het bevat tabellen met daarin uitgewerkte taken en benodigde en beschikbare capaciteit. 
Daarmee wordt de link gelegd naar de – in de gemeentelijke begroting geborgde – middelen die 
nodig zijn om de verwachte/geraamde activiteiten uit te voeren. Dit VTH-uitvoeringsprogramma 
2020 draagt bij aan het uiteindelijk in 2022 bereiken van de beleidsdoelstellingen die zijn vastgelegd 
in de documenten “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019 – 2022” (bijlage 5.1) en 
“Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019 – 2022” (bijlage 5.2). In dit VTH-beleid zijn de 
uitgangspunten en de prioriteiten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgelegd. Het 
algemene doel is om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te 
verbeteren. 

1.2 Evaluatie VTH 2019 

Het VTH-beleid over 2019 wordt geëvalueerd voor 1 mei 2020. Het plan is om volgend jaar het 
uitvoeringsprogramma voor 2021 en de evaluatie over 2020 te integreren zodat één integraal VTH-
jaarverslag en VTH-uitvoeringsprogramma voor de gemeente Goirle ontstaat. Het voor u liggende 
document wordt voor 1 februari 2021 door het college vastgesteld en bij de Provincie ter 
goedkeuring ingediend. De conclusies die uit de evaluatie voortkomen kunnen op die manier meteen 
worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma.   
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1.3 Rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken 

Om de twee jaar voert de Minister als stelselverantwoordelijke voor het interbestuurlijk toezicht op 
grond van de Wabo) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij 
gemeenten. Op 29 november 2019 heeft de Minister van Milieu en Wonen gerapporteerd aan de 
Tweede Kamer over de Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken. De conclusies van de 
Minister zijn onder andere dat de bestuurlijke aandacht voor VTH vergroot kan worden, dat de 
kennisinfrastructuur en kennisuitwisseling over nieuwe ontwikkelingen op landelijk en 
bovenregionaal niveau verbeterd kunnen worden. De energietransitie bijvoorbeeld beweegt zich 
steeds verder naar de uitvoering en dus ook naar het domein van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Dit nieuwe taakveld is nu in de kwaliteitscriteria 2.2. opgenomen waarin de 
opleidingseisen zijn vastgelegd. Verder is er behoefte aan verdergaande uniformering van bepaalde 
taken bij de omgevingsdiensten. Beleid en uitvoering mogen bovendien beter op elkaar aansluiten.  
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2.  Ontwikkelingen 
In deze paragraaf wordt een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor het 
VTH-uitvoeringsprogramma.  

2.1 Omgevingswet 

Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Deze historisch gegroeide 
hoeveelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd in het 
nieuwe stelstel van de Omgevingswet. De Omgevingswet zet de gebruiker centraal én beoogt meer 
flexibiliteit te bieden. De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke 
leefomgeving en bevat regels over milieu, natuur, bouwen, infrastructuur, monumenten en ruimte. 
 
De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen: 

• De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht 
vergroten. 

• De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen. 

• De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten. 

• De besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. 
 
Over ruim een jaar is de ingangsdatum van de Omgevingswet gepland. Op 29 november 2019 heeft 
de Minister van Milieu en Wonen in een brief aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de 
voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht. De Minister schat in dat het wenselijk en 
mogelijk is om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Er is wel voor een 
extra tussenstap gekozen. In juli 2020 wordt in overleg met de Tweede Kamer bezien of de planning 
realistisch is. De stelselherziening omvat meer dan alleen wet- en regelgeving en de ontwikkeling van 
het DSO (Digitaal Stelstel Omgevingswet). Beoogd wordt een andere manier van werken en dat 
vereist een cultuurverandering. Met de inwerkingtreding per 1 januari 2021 kunnen bevoegde 
gezagen met de Omgevingswet urgente maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en 
de energietransitie het hoofd bieden en zo een goede balans vinden tussen de bescherming en 
benutting van de fysieke leefomgeving. De bedoeling is dat een burgers en bedrijven profijt hebben 
van de cultuurverandering en transformatie bij de overheid. De stelselherziening van de 
Omgevingswet vindt juist plaats om burgers en bedrijven beter te bedienen. Ze heeft als 
uitgangspunt om het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in gebruik te maken. 
De regels worden minder complex, stimuleren betrokkenheid van burgers en bieden ruimte voor 
innovaties. 
 
De gemeente Goirle is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie. Daarbij zijn 
ambtenaren, bestuurders, de raad, inwoners en de partners benaderd om mee te denken. 12 
programma’s zijn opgezet om voor te sorteren op de komst van de Omgevingswet. In samenwerking 
met de gemeente Oisterwijk wordt in 2020 bestaand en nieuw te formuleren beleid 
omgevingswetproof gemaakt. Aan de hand van de handreiking “Omgevingswetproof beleid en 
regelgeving maken” wordt per thema onderzocht of de beschreven doelen, ambities en acties 
thuishoren in de omgevingsvisie, een omgevingsprogramma of een omgevingsplan. Het VTH-beleid 
wordt omgevingswetproof gemaakt in overleg met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Ook 
wordt gestart met het ontwikkelen van een omgevingsdialoog bij initiatieven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
Door de stelselherziening en de koers naar meer samenhang en integraler weken zal de 
Omgevingsdienst haar rol moeten bijstellen. Zij zal zich nog meer moeten richten op een brede 
advisering op het gebied van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In 2020 wordt binnen het 
collectieve taken programma en samen met de gemeenten in projecten gewerkt aan deze opgave.  
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2.2  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De regels van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zullen worden overgenomen in het op de 
Omgevingswet gebaseerde Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 
2012. Daarmee treedt naar verwachting op 1 januari 2021 een nieuw stelstel van bouwtoezicht in 
werking. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de kwaliteitsborger. Toetsing van bouwwerken 
aan de eisen van het Bbl zal dan worden gedaan door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Voor 
gemeenten betekent dit dat veranderingen met zich meebrengt op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het betekent niet dat de gemeente afstand doet van 
haar handhavende rol. Het bevoegd gezag kan uiteindelijk de ingebruikname van een bouwwerk 
verhinderen. Verder blijft de stelselwijziging de eerste drie jaren beperkt tot een categorie 
eenvoudige bouwwerken met gering risico. Tot deze gevolgklasse 1 behoren onder meer 
bedrijfshallen met nevenfunctie, kleine fiets- en voetgangersbruggen, en (de hoofdmoot) 
grondgebonden woningen. Voor appartementengebouwen geldt voorlopig nog het oude regime.  
 
In Goirle is met name sprake van grondgebonden woningen. In 2020 wordt in Goirle geanalyseerd 
wat de impact is van de Wkb op het VTH-beleid en de formatie. Dat houdt in dat in 2020 10% van alle 
bouwaanvragen binnen gevolgklasse 1 als proefproject worden uitgevoerd.  

2.3 Energie, stikstof en Zorgvuldige veehouderij 

Ontwikkelingen op het gebied van energie, stikstof en Zorgvuldige veehouderij hebben de komende 
jaren impact op het VTH-werkveld. Bij het onderwerp energie gaat het om bodemenergiesystemen 
bij bestaande en nieuwbouwwoningen en inrichtingen. De meldingen die worden gedaan worden 
behandeld door de OMWB. Ook voert de OMWB toezicht uit op energiebesparing bij bedrijven. 
 
Naar aanleiding van Rijks- en Provinciaal beleid op agrarisch vlak worden in overleg met de OMWB 
maatregelenpakketten op het gebied van de Zorgvuldige veehouderij voorbereid. Samenwerking met 
andere gemeenten en de OMWB is daarbij noodzakelijk. Het College heeft inmiddels ingestemd met 
het volledige maatregelenpakket en de aanbevelingen uit het rapport “Meer dan de som der delen”. 
In 2020 wordt nagegaan wat de invloed is van de maatregelen op de agrariërs in de gemeente Goirle, 
de omgevingskwaliteit, de juridische en financiële aspecten en de beleidsuitgangspunten van de 
gemeente.  
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3. Doelstellingen vergunningverlening, toezicht en handhaving 

3.1 Beleidsdoelstellingen VTH 2019-2022  

In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft de gemeente Goirle zich in het 
VTH-beleid 2019-2022 de volgende ambitie gesteld: “Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons 
duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners die iets willen ondernemen, 
om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief goed tot 
stand kan komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is 
gehandeld”. In deze ambitie zijn de uitgangspunten van de toekomstvisie van de Raad en het 
Bestuursakkoord terug te vinden, “Goirle is groen, sociaal en ondernemend” en “Goirle is duurzaam 
en dienstbaar”.  
 
De doelen die wij onszelf in 2019 - voor de komende jaren - stelden zijn:  

1. Duurzame uitkomst 
We focussen ons bij dit doel op de kwaliteit van onze producten en processen. Een goede 
kwaliteit draagt bij aan het vertrouwen in onze organisatie. We gaan daarom onder andere 
een auditsysteem opzetten en ook de doorlooptijd van aanvragen versnellen. 

2. Duurzame omgeving  
Wil een omgeving “duurzaam” blijven, dan is het van belang om ons aan de regels te houden. 
Zo zorgen wij voor een veilige leefomgeving. Onze uitdaging daarbij is om te zien dat niet alle 
monniken gelijk zijn, waardoor we maatwerk leveren en soms afwijken van beleid. De 
uitdaging voor buiten is om te begrijpen dat de ene buurman iets wel voor elkaar krijgt en de 
ander niet. We gaan daarom onder andere duidelijk aangeven wat wel mag en sturen aan de 
voorkant op naleving. 

3. Dienstbare service  
Volgens de missie en het Bestuursakkoord zijn niet alleen de regels belangrijk, ook de manier 
van communiceren is van belang. We gaan daarom actief communiceren, een 
communicatiestrategie opstellen en volgens deze strategie werken. We moeten meer de 
samenwerking en verbinding met de buitenwereld zoeken. We moeten wendbaarder en 
flexibeler worden. Ons meer integraal rondom opgaven organiseren, in plaats van rondom 
functies. We communiceren in heldere taal, we informeren met het oog op preventie. We 
zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen en daarbij leveren we maatwerk. 

4. Dienstbare uitkomst  
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen uitkomst. We gaan daarom 
actief pre-mediation toepassen en de omgevingsdialoog ontwikkelen. 

 
Verbonden partijen zijn de Omgevingsdienst Midden-en-West-Brabant (OMWB) en de gemeenten 
Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

3.2 Acties voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen VTH in 2020  

Om de hierboven genoemde VTH-beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren worden in 2020 de 
volgende stappen gezet (met daarbij behorende planning in de tabel daaronder) :  

1. Een plan van aanpak wordt opgesteld voor het ontwikkelen van een systematiek waarin 
inwoners aan de gemeente kunnen aangeven tegen welke regels zij aanlopen. Mogelijk kan 
de gemeente dan de regels aanpassen of afschaffen (deregulering). De uitvoering en 
evaluatie van dit onderwerp vinden plaats in 2021 en 2022. 

2. Het welstandsbeleid wordt aangepast en omgevingswetproof gemaakt. Onderzocht wordt of 
meer of helemaal welstandsvrij kan worden vergund. Dit onderwerp wordt afgerond in 2020. 

3. De organisatie wordt verder ontwikkeld in samenwerking en samenspraak met o.a. de 
gemeentesecretaris, de VTH-jurist en organisatiedeskundigen.  
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In 2020 wordt: 
a. gestart met het opzetten van een auditsysteem om te bewerkstelligen dat de gemeente 

haar overeengekomen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen periodiek 
aan zelfonderzoek onderwerpt; 

b. de impact van het werken volgens de Wkb geanalyseerd;  
c. doorgegaan met werken in GHO-verband (Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk) voor 

verbetering en stroomlijning van de werkprocessen en monitoren we aan het einde van 
het jaar wat we hebben bereikt met de samenwerking. 

4. Om de doorlooptijd van aanvragen te beheersen ondernemen we in 2020 de volgende 
acties: 
a. We verbeteren de digitalisering van de werkomgeving. Een plan van aanpak is inmiddels 

opgesteld. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van goede standaardsjablonen in helder 
taalgebruik, het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) en het inrichten van een systeem 
voor indicatoren/rapportages. Een projectgroep is gestart met het doorvoeren van 
databeheer op het gebied van Wabo-taken in huis (omgevingsvergunningen 
bouw/ruimtelijke ordening en meldingen brandveilig gebruik/sloop) in Squit 2020, een 
functioneel beheerder is aangesteld om hierbij te ondersteunen. Ook de dossiers van de 
Omgevingsdienst worden overgezet naar Squit 2020 zodat deze bereikbaar zijn voor alle 
partijen. De middelen die nodig zijn om de digitalisering verder te ontwikkelen zijn 
geborgd. Eind 2020 wordt gestart met de uitvoering. De evaluatie en het laten 
voortduren (borgen) van dit onderwerp vindt plaats in 2021 en 2022.  

b. We passen de mandateringsregeling aan waarmee we de interne procedure 
vereenvoudigen, en 

c. We voorkomen door tijdig te beslissen op een aanvraag dat vergunningen van 
rechtswege verleend worden. 

5. In het kader van een duurzame en veilige leefomgeving wordt vaker en meer meegedacht 
met burgers, zonder dat daarbij de kwaliteit van de leefomgeving in het geding komt. Dat 
houdt in dat actief in gesprek wordt gegaan met inwoners tijdens toezicht- en 
handhavingsacties. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat wel mag en wat het doel is van 
bepaalde regels om zo tot een gedragen uitkomst te komen. Gemonitord wordt of dit naar 
wens verloopt en wat het effect is.  

6. Om een veilige leefomgeving te waarborgen wordt het Bibob-beleid (Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geactualiseerd en de Bibob-structuur 
verstevigd. Dit uitvoering van dit onderwerp loopt door in 2021 en 2022. 

7. Beoogd wordt naleefgedrag te bereiken van 50 % bij de Wabo-taken die zijn belegd bij de 
OMWB na een eerste hercontrole, en naleefgedrag van 90 % bij de Wabo-taken in huis na 
een eerste hercontrole op omgevingsvergunningen bouw/ruimtelijke ordening en meldingen 
brandveilig gebruik/sloop.  

8. De communicatie richting de burger wordt verbeterd. Daarbij wordt onder andere gedacht 
aan betere informatie over veel voorkomende vergunningszaken, verstrekken van informatie 
over het toezicht- en handhavingsproces, communiceren in helder taalgebruik en het 
managen van verwachtingen bij de burger. 

9. Gestart wordt met het ontwikkelen van een omgevingsdialoog. In 2020 gaat hier al volop 
mee geoefend worden, er is een werkgroep opgericht om hier handen een voeten aan te 
geven in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de gemeente 
is aan zet, ook bij een initiatiefnemer ligt een verantwoordelijkheid om de omgeving mee te 
krijgen in zijn of haar plan. 

10. Bij elk handhavingsverzoek of bezwaarzaak bezien we of partijen met elkaar of met de 
gemeente in gesprek willen (pre-mediation). De gemeente kan dan meedenken en kaders 
meegeven om tot een oplossing te komen. Monitoren of dit tot goede resultaten leidt. 

11. Aan de slag met de uitkomsten van het benchmark onderzoek over de boa inzet dat in 2019 
is uitgevoerd. In 2020 wordt dit verder aanbesteed. 
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3.3 Planning acties VTH voor 2020 

 
 Acties VTH-beleid: 

Planning 2020 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

1. Opstellen plan van aanpak 
systematiek van deregulering 

    

 Borgen van de middelen  
 

    

2. Aanpassen en vaststellen 
welstandsbeleid 

  gereed  

3a. Opstellen plan van aanpak opzetten 
auditsysteem 

    

 Borgen van de middelen  
 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

3b. Uitvoeren analyse impact Wet 
private kwaliteitsborging 

   gereed 

3c. Werkgroep GHO verband 
 

doorlopend    

 Monitoren wat bereikt is 
 

   gereed 

4a. Borgen middelen digitaliseren van 
de werkomgeving 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

4b. Aanpassen mandatering 
 

 gereed   

4c. Geen van rechtswege verleende 
vergunningen 

doorlopend    

5. Burgers actief informeren, 
meedenken en overleggen 

doorlopend    

6. Borgen middelen ontwikkelen van 
de bibob-structuur 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

7. Opstellen plan van aanpak 
verbeteren naleefgedrag  

    

 Borgen van de middelen 
 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

8.  Opstellen plan van aanpak 
burgercommunicatie   

    

 Borgen van de middelen 
 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

9. Plan van aanpak ontwikkelen 
omgevingsdialoog 

    

 Borgen van de middelen 
 

    

 Starten met de uitvoering 
 

    

10. Pre-mediation toepassen 
 

doorlopend    

11. Aanbesteding boa n.a.v. uitkomsten 
benchmark 

 gereed   
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3.4 Cijfermatige onderbouwing Vergunningverlening 2020 

 

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2020 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

VERGUNNING WABO IN HUIS (casemanagement) 

Advies Advies aan de balie / telefoon 550 1,5 825   

Vooroverleg Vooroverleg/pre-mediation 133 7,5 1001   

Wonen CAT I       dakkapel 30 6 180   

  CAT I  €  <100.000 25 18 450   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 25 24 600   

  CAT III € >1.000.000 6 28 168   

Bedrijf  CAT I  €  <100.000 12 12 144   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 5 24 120   

  CAT III € >1.000.000 2 26 52   

Publiek CAT I  €  <100.000 8 23 184   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 6 28 168   

  CAT III € >1.000.000 0 30 0   

Gebruik Gebruik 20 12 220   

Aanleg Aanlegvergunning 4 12 48   

Overig       41,5   

Subtotaal VV       4160,5   

            

Melding sloop Zonder asbest 75 2 150   

  Met asbest 75 2 150   

Melding brand Melding brandveilig gebruik 11 3 33   

Melding bodem Melding bodemenergiesysteem 10 2 20   

Subtotaal melding       353   

            

Fte in uren Benodigde uren     4966,5   

  Beschikbare uren 3.5 (fte)1 1419 4966,5 Zie begroting 

Balans       0   

VERGUNNING WABO BUITENSHUIS 

Voor vergunningen buitenshuis zie Werkprogramma OMWB in hoofdstuk 4 

 
  

                                                           
1 Fte berekening: 1 fte staat voor 1880 uur. Dan gaat het om beschikbare uren. Van deze uren zijn 461 uren indirect 
productieve uren. Deze uren gaan op aan opleiding, overleggen, ziektedagen etc. In de tabellen wordt gerekend met 
productieve uren. 1 fte staat in dat geval voor 1419 productieve uren. 
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APV BIJZONDERE WETTEN  (casemanagement) 

APV Evenement 45 10 450   

  Kap (Wabo) 67 5 335   

  Uitweg (Wabo) 16 5 80   

  Exploitatie 20 10 200   

  Collecte 2 8 16   

  Standplaats 8 6 48   

  Overig APV 10 12 120   

Bijzondere wet DHW 6 16 96   

  Kansspel 2 14 28   

  Overig Bijzonder 3 15 46   

Subtotaal        1419   

            

Fte in uren Benodigde uren     1419   

  Beschikbare uren 1.0 (fte) 1419 1419 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies 106 3 319   

  Bezwaar 20 35 700   

  Voorlopige voorziening/(hoger) Beroep 10 40 400   

Subtotaal juridisch       1419   

            

 VTH-juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
schrijven/aanpassen verordeningen etc 

   709,5   

            

Fte in uren Benodigde uren     2128,5   

  Beschikbare uren 1.5 (fte) 1419 2128,5 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Administratief Administratieve werkzaamheden 484 4,9 2412 Zie begroting 

Brandweer Advies aanvragen 50     
Veiligheidsregio 
(begroting) 

Politie Advies aanvragen 70     
Veiligheidsregio 
(begroting) 

Waterschap Advies aanvragen 20     n.v.t. 

Groen advies Advies aanvragen 0,15 (fte) 0,3 212,85 7.500 euro 

Verkeer advies Advies aanvragen 100   0,28 Zie begroting 

Stedenbouw advies Advies aanvragen 120   0,3 Zie begroting 

Welstand-monument Advies aanvragen 150   n.v.t. 25.000 euro 

apparatuur, 
instrumenten 
lidmaatschap 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 60.000 euro 

her- en bijscholing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.500 euro 
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3.5 Cijfermatige onderbouwing Toezicht en Handhaving 2020 

 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2020 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

TOEZICHT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/SLOOP 

Soorten Toets vergunningsvrij 50 6 300   

Wonen CAT I   dakkapel (verg. plichtig) 0 1,5 0   

  CAT I   € < 100.000 45 12,6 500   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 40 22,7 880   

  CAT III € > 1.000.000 8 54,1 435   

Bedrijf  CAT I  € < 100.000 27 16,9 450   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 24 23,3 550   

  CAT III € > 1.000.000 5 62,3 300   

Publiek CAT I  € < 100.000 3 17,4 75   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 1 30,8 30,8   

  CAT III € > 1.000.000 0 80,2 -   

Gebruik Gebruik 20 8 160   

Aanleg Aanlegvergunning 3 2,5 7,5   

Klachten Klachten 20 2,5 50   

toezicht Toezicht in kader handhaving 50 10 500   

       

Subtotaal        4188,3   

            

Melding sloop Zonder asbest 25 2 50   

Melding brand Melding brandveilig gebruik 12 1,5 18   

Subtotaal       68   

            

Fte in uren Benodigde uren     4257   

  Beschikbare uren 3 (fte) 1419 4257 Zie begroting 

Balans       0   

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU 

Soorten 
Cat. A-B1 inrichtingen (inclusief project 
energiebesparing bij bedrijven)  

75 8 600   

  Cat. B2-D1 + iTV-deelname n.v.t. n.v.t. n.v.t 
Zie werkprogramma 
OMWB 

Klachten Klachten 20 10 200   

Toezicht Toezicht in kader handhaving 5 8 40   

Hercontrole Hercontrole 20 5 100   

          

Fte in uren  Benodigde uren      993,3 Zie begroting  

 Beschikbare uren  0,7 (fte)   993,3  

 Balans     0   
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Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2020 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

APV BIJZONDERE WETTEN   

Soorten Verkeer en vervoer   18 per week 936   

  Openbare ruimte   10 per week 520   

  Veiligheid   6 per week 312   

  Bouw en milieu   2 per week 104   

Subtotaal        1872   

            

Fte in uren Benodigde uren     1872   

  Beschikbare uren BOA   1872 1872 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies/waarschuwing 100 3 300   

  Handhaving 15 23 344   

  Bezwaar 5 35 175   

  Voorlopige voorziening/(Hoger) Beroep 10 40 400   

 Wob-verzoeken 5  40 200   

            

VTH juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
schrijven/aanpassen verordeningen etc 

   709,5   

            

Fte in uren Benodigde uren     2128,5   

  Beschikbare uren 1.5 (fte) 1419 2128,5 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Brandweer 
Toezicht en handhaving (10X 
onderwijsfunctie/ 7X 
bijeenkomstfunctie) 

17 2 n.v.t. 
Veiligheidsregio 
(begroting) 

Politie Toezicht en handhaving  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Veiligheidsregio 
(begroting) 

Waterschap Toezicht en handhaving 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groen toezicht Toezicht afd. R&B 15 4 n.v.t. Zie begroting 

Uitweg toezicht Toezicht afd. R&B 7 4 n.v.t. Zie begroting 

Apparatuur, 
instrumenten 
lidmaatschap 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 60.000 euro i.s.m. VV 

Her- en bijscholing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.500  euro 
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4.  Werkprogramma Omgevingsdienst (OMWB) voor Goirle 
 
Het werkprogramma 2020 van de OMWB is tot stand gekomen in afstemming met de betrokken 
gemeenten. De omvang van het budget voor de VTH-taken die wij wegzetten bij de OMWB is 
gebaseerd op de geleverde producten in voorgaande jaren (zie hiervoor de evaluatie van de 
vergunningverlening over 2019), een prognose van de verwachte productie in 2020 en eventuele 
toezeggingen die de gemeente in 2019 heeft gedaan om producten of diensten mee te nemen in het 
werkprogramma voor 2020. De afrekening zal plaatsvinden op basis van de werkelijke afname van 
producten en diensten. Uitgangspunt van het werkprogramma van de OMWB is de MWB-norm 
(Midden West-Brabant Norm). Deze financieringsnorm is gebaseerd op geldende wetgeving en het 
bestuurlijk vastgestelde professioneel aanvaarbare minimum in de taakuitoefening. 

4.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving door OMWB 

Hieronder vindt u het totaaloverzicht van de verwachte VTH-taken die de OMWB uitvoert voor de 
gemeente. Het werkprogramma is onderverdeeld in drie programma’s. De cijfers zijn overgenomen 
uit het OMWB Werkprogramma 2020 voor de gemeente Goirle. Voor de volledige inhoud en 
cijfermatige onderbouwing verwijs ik u dan ook naar dat vastgestelde werkprogramma. 

4.2 Totaaloverzicht OMWB werkprogramma 2020 voor de gemeente Goirle 

In Programma 1 zijn de taken en activiteiten opgenomen die deel uitmaken van de basistaken. Het 
gaat dan onder andere om vergunningverlening en toezicht op het gebied van ruimtelijke ordening 
en milieu. Als gemeente nemen wij ook deel aan het project Intensivering toezicht veehouderijen 
(iTV). Het project houdt zoals hierboven genoemd in dat toezichthouders van de OMWB gedurende 
drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving 
voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing. 
Vergunningverlening niet basistaken hebben onder andere betrekking op bodem, grondwater, water 
en bodemenergie. Toezicht niet-basistaken op onder andere vuurwerkbedrijven. 
 
Programma 1 
 

Taakveld programma 1  MWB Norm 2020   Inbreng 2019  Prognose 2020 

Vergunningverlening (basis) € 20.412 € 43.501 € 54.734 

Vergunningverlening agrarisch     € 12.500 

Toezicht grijs (basis) € 31.640 € 29.901 € 31.640 

Hercontroles grijs (basis) € 9.049 € 8.552 € 8.500 

Repressieve handhaving € 7.340 € 9.209 € 11.000 

Bezwaar en Beroep € 563 € 7725 € 6.000 

Klachten en bedrijfsmeldingen € 15.814 € 5.180 € 6.400 

NIG-taken (niet basis) € 40.590 € 44.794 € 40.250 

Asbest  € 31.930 € 31.930 € 30.000 

Asbest repressief   € 4.203 € 1.500 

Bodem Besluit Bodemkwaliteit € 5.841 € 5.841 € 4.500 

Bodem Wet Bodembescherming € 0 € 0 € 0 

Toezicht aanleg 
Bodemenergiesystemen     € 1.500 

Ketengericht milieutoezicht € 2.819 € 2.819 € 2.750 

Energie   € 4.441 € 4.800 

Totaal Programma 1 € 125.408 € 153.303 € 163.324 
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Programma 2 omvat adviezen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, bodem, geluid, lucht, 

geur en externe veiligheid. 

Taakveld  programma 2 Prognose 2020 

Vergunningverlening (niet basis)  

Vergunningverlening bodem en grondwater € 2.700 

Toezicht (niet basis)  
Toezicht grijs (niet basis) € 12.332 

Hercontrole (niet-basis) € 3.278 

Toezicht water € 1.000 

NIG-taken (niet basis)  
Asbest € 7.700 

Advies € 36.000,00 

Advies beleid leefomgeving (Omgevingsvisie) € 7.500 

Advies ruimtelijke ordening € 5.000 

Advies bodem € 2.000 

Advies geluid en trillingen € 13.500 

Sanering verkeerslawaai € 2.000 

Advies luchtkwaliteit en geur € 1.100 

Advies externe veiligheid € 2.400 

Advies asbest € 2.000 

Advies gezondheid  € 500 

informatieverstrekking en gegevensbeheer  
Gegevensbeheer Bodem € 4.500 

Totaal Programma 2 € 67.510 

 
Programma 3 is het collectieve taken programma waarin de gezamenlijke ontwikkelingen van 27 
gemeenten op het gebied van Bodem en de Omgevingswet zijn opgenomen.  
 

Collectieve taken programma 3  Prognose 2020  
Vast gedeelte  € 11.508  

Samen Sterk in Brabant € 7.725 

Inrichtingenstand beheer € 1.263                                

Totaal € 20.496                             

 

Totaaloverzicht 

Totaaloverzicht programma 1, 2 en 3  Inbreng 2019   Prognose 2020  
Programma 1 €   153.303 €   163.324 

Programma 2 €   77.580 €   67.510 

Programma 3 €   20.496  €   20.496 

Totaal €   251.379 €   251.330 
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5.  Bijlage 

5.1  Doelen Vergunningverlening beleid 2019 - 2022 

Doelen die zijn vastgelegd in het document “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019 – 
2022” vormen de basis voor het onderhavige VTH-uitvoeringsprogramma 2020.  
 

 
ONZE MISSIE: 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners die iets willen 
ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief goed tot stand kan 

komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is gehandeld." 
 

DUURZAAM  

1. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne samen-
werking en het vertrouwen tussen de gemeente en de burger.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: ontwikkeling van de regels.  

I. Ontwikkeling van een systematiek waarin burgers 
aan de gemeente kunnen aangeven tegen welke 
regels zij aanlopen. Mogelijk kan de gemeente dan 
de regels aanpassen of afschaffen (deregulering). 

II. Aanpassen Welstandsbeleid. 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie. 
I. Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen. 
II. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
III. Opstarten werkgroep in GHO verband voor 

verbetering en stroomlijning van werkprocessen. 
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) aanvraag beheersen. 

I. Digitalisering van de werkomgeving. 
II. Mandatering aanpassen. 
III. Geen van rechtswege vergunningen. 

 

2. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot 
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving). 
  
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover de 

kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding komt. 
I. Actief in gesprek gaan met de burgers bij een de 

wens om iets te willen ondernemen. Duidelijk 
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het doel 
is van bepaalde regels om toe een gedragen 
uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
I. Verdere ontwikkeling van de Bibob-structuur.  

DIENSTBAAR 

3. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de 
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd wordt 
over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventieve communicatie).  
I. Verstrekken van algemene informatie over veel 

voorkomende vergunningszaken. 
II. Start van een campagne met de slogan: ‘Eerst 

(laten) checken dan doen, dè doen we’. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk communiceren 

met een menselijke maat (reactieve communicatie).  
I. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie. 

Sturen we alleen brieven, gaan we langs of bellen 
we ook even op? 

II. (Standaard)brieven aanpassen naar Heldere taal.  
III. Meten van ervaringen na afhandeling van een zaak. 

 

4. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen 
uitkomst. Niet alleen de gemeente is aan zet, ook bij een 
initiatiefnemer ligt een verantwoordelijkheid om de omgeving 
mee te krijgen in zijn of haar plan. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het ontwikkelen van een omgevingsdialoog.  

I. Het invoeren van een omgevingsdialoog.  
❖ Doelstelling: pre-mediation.  

I. Bij elke bezwaarzaak bezien of partijen met 
elkaar of met de gemeente in gesprek willen.  
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5.2  Doelen Toezicht- en handhavingsbeleid 2019 - 2022 

Onderstaande doelen die zijn vastgelegd in het document “Toezicht- en handhavingsbeleid 
gemeente Goirle 2019 – 2022” vormen de basis voor het onderhavige VTH-uitvoeringsprogramma 
2020.  
 

 
ONZE MISSIE: 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners die iets willen 
ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief goed tot stand kan 

komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is gehandeld." 
 

DUURZAAM  

5. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne 
samenwerking tussen de gemeente en de burger. De inwoner 
moet kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de 
organisatie. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie 
IV. Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen. 
V. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
VI. Aan de slag met de uitkomsten uit het 

benchmark onderzoek over de boa inzet. 
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) proces beheersen. 

IV. Digitalisering van de werkomgeving 
(standaardsjablonen, DSO, inrichten systeem 
voor indicatoren/rapportages). 

V. Mandatering aanpassen. 
 
 

6. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot 
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving). 
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover de 

kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding komt. 
II. Actief in gesprek gaan met de inwoners tijdens 

toezicht- en handhavingsacties. Duidelijk 
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het doel 
is van bepaalde regels om tot een gedragen 
uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
II. Naleefgedrag van 50% bij basistaken (OMWB) na 

eerste hercontrole (nu 37%).  
III. Naleefgedrag van 90% na hercontrole bij 

controles op omgevingsvergunningen 
bouw/ruimtelijke ordening en meldingen 
brandveilig gebruik/sloop. 
 

DIENSTBAAR 

7. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de 
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd 
wordt over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventief informeren).  
III. Verstrekken van (algemene) informatie over het 

toezicht- en handhavingsproces. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk communiceren 

met een menselijke maat (reactief communiceren).  
IV. Het (verder) ontwikkelen en werken aan de hand 

van een communicatiestrategie. Sturen we alleen 
brieven, gaan we langs of bellen we ook even op? 

V. (Standaard)brieven aanpassen naar klant-klare taal.  
VI. Meten van ervaringen bij klanten na afhandeling 

van een zaak. 
 
 
 

8. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen 
uitkomst.  
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: pre-mediation.  

II. Bij elke handhavingszaak bezien of partijen met 
elkaar of met de gemeente in gesprek willen. 
De gemeente kan bij een handhavingszaak dan 
meedenken en kaders meegeven om tot een 
oplossing te komen. 

 

 


