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FY IBT toezichtoordeel Omgevingsrecht 2021 
 
Toelichting: 
De provincie houdt systematisch toezicht op de uitvoering van de 
wettelijke omgevingstaken door gemeenten in Brabant. Jaarlijks 
stellen wij de provincie in kennis van onze prestaties op het gebied 
van tijdig vastgestelde en actuele VTH-documenten en naleving van 
de procescriteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het hoofddoel van 
deze cyclus is het bewerkstelligen van een veilige en gezonde 
leefomgeving. Wij hebben de provincie in januari het VTH-
uitvoeringsprogramma 2021 en VTH-evaluatieverslag 2020 
toegestuurd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel Omgevingsrecht 
2021 van de provincie in het kader van het Interbestuurlijk 
toezicht (IBT). 

2. De raad daarover te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
 

2 FY Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan zuidrand Goirle, 
locatie Van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
Bij elk bestemmingsplan is archeologie een aandachtspunt. 
Archeologie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten 
mogen keuzes maken in wat belangrijk is, mits archeologisch 
gemotiveerd. Dit vloeit voort uit de Erfgoedwet en de Wet 
archeologische monumentenzorg. In verband met het uitgevoerde 
archeologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan 
"Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek" (hierna: het 
bestemmingsplan), dat in de zuidrand van de kern Goirle voorziet in 
woningbouw, dient voor dit woongebied nu zo’n keuze te worden 
gemaakt. Op grond van uitgevoerd onderzoek kan een goed 
onderbouwd selectiebesluit worden gemaakt. In dit voorstel wordt 
uw college voorgesteld om een selectiebesluit te nemen. 
 
Besluit:  

1. Advies van Antea overnemen (= selectieadvies). 
2. Conform bijgevoegd selectieadvies besluiten en 

initiatiefnemer berichten. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Regio Hart van Brabant regionale samenwerking leerplicht 
 
Toelichting: 
In overleg met de regiogemeenten is eind 2018 een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke regionale samenwerking 
op het terrein van leerplicht in de regio Hart van Brabant. Het 
rapport is in februari 2019 opgeleverd. Aanvullend op dit onderzoek 
zijn in de zomer van 2019 gesprekken gevoerd met alle gemeenten 
in de regio. Daarbij is gesproken met de vorige wethouder 
onderwijs, manager sociaal domein en de beleidsambtenaar. Goirle 
heeft ingestemd met het verder onderzoeken van de haalbaarheid 
één team, één taak”. In dit kader zijn de bestuurders in december 
2019 betrokken door middel van een informatienota op de Hart van 
Brabant dag. 
 
Besluit:  
Dit voorstel heeft betrekking op het deelnemen aan de regionale 
samenwerking leerplicht Hart van Brabant tussen de gemeenten in 
de RMC regio 35. Het college wordt voorgesteld om: 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘één team, één taak’ 
over de organisatorische, personele, juridische en 
financiële haalbaarheid van de regionale samenwerking 
leerplicht Hart van Brabant; (bijlage 1) 

2. In te stemmen met deelname aan de regionale 
samenwerking leerplicht Hart van Brabant en de 
consequenties daarvan te aanvaarden, waaronder: 

o   Met bijgevoegd mandaatbesluit de leerplichttaken te 
mandateren aan het college B&W van de gemeente Tilburg, 
waardoor de leerplichttaken namens het college in het regionale 
team leerplicht Hart van Brabant uitgevoerd kunnen worden en 
hiermee de huidige mandaten aan de leerplichtambtenaar 
vervangt; 
o   Het “Mandaatbesluit leerplicht en RMC gemeenten regio 
Tilburg, gemeente Goirle besluit april 2018 in te trekken; 
o   In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst voor het 
vastleggen van afspraken over de regionale samenwerking 
leerplicht Hart van Brabant; 
o   Opdracht te geven de samenwerking leerplicht tussen de 
gemeenten die dat wensen te implementeren en hiervoor de 
personele, financiële en juridische stappen te ondernemen die 
hiervoor nodig zijn, waaronder het afsluiten van een 
verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG. 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

 


