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1.

Inleiding

1.1
Vooraf
In het omgevingsrecht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor gemeenten de
belangrijkste instrumenten om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te
borgen. Daarbij maakt de overheid keuzes. Voor de periode 2019-2022 zijn door het college en de
raad van de gemeente Goirle meerjarenbeleidsplannen vastgesteld met daarin de prioriteiten en
doelen op het gebied van VTH.
Voor u ligt het uitgewerkte VTH-uitvoeringsprogramma voor 2021 met daaraan toegevoegd de
terugblik over 2020 door middel van het VTH-evaluatieverslag. De beleidsplannen
“Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022” en “Toezicht- en handhavingsbeleid
gemeente Goirle 2019-2022” vormen de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. In het
uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wat de gemeente Goirle dit jaar gaat doen, welke
prioriteiten we daarbij stellen en met welke capaciteit we het gaan doen. Daarnaast wordt jaarlijks
geëvalueerd wat is bereikt. Monitoring vindt plaats door ieder kwartaal met betrokken medewerkers
na te gaan wat we wel of niet hebben bereikt of wat we extra hebben gedaan als de situatie daarom
vroeg. In 2020 is gewerkt met een plan voor de afdeling VVH (Veiligheid, Vergunningverlening en
Handhaving) waarin de acties overzichtelijk per cluster en per kwartaal zijn beschreven. Daardoor
was het mogelijk goed te prioriteren en op tijd bij te sturen. Ook werd duidelijk of de vooraf gestelde
doelen waren gehaald.
1.2
De beleidscyclus
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten met
daarin de VTH-procescriteria 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 aan het realiseren van een veilige en gezonde
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
Het college doet jaarlijks verslag aan de gemeenteraad over de uitvoering van de VTH-taken op het
gebied van de Wabo, zoals bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en brandveiligheid). Daarnaast
komen ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten zoals de Drank- en
horecawet (DHW) aan bod. Het college legt daarmee meteen verantwoording af over de inzet van
uren door de ambtelijke organisatie op deze onderwerpen.
Jaarlijks ziet de provincie Noord-Brabant toe door middel van interbestuurlijk toezicht
omgevingsrecht (IBT) op een tijdige en goede naleving van de wettelijke kwaliteitscriteria 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 om samen met
gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle VTH-documenten 100% actueel zijn, op tijd
zijn en voldoen aan de procescriteria VTH. De medewerkers van de afdeling VVH zijn doorlopend
bezig geweest met een verdere kwaliteitsverbetering gebaseerd op de zogenaamde “Big 8”. Dit is
een dubbele plan-do-check-act cyclus waarbij beleid en uitvoering met elkaar verbonden worden (zie
figuur hieronder). Door het volgen van de Big 8 worden werkzaamheden doelmatig en planmatig
uitgevoerd. Daarnaast zorgt het evaluatieonderdeel van deze cyclus ervoor dat het beleid steeds
blijft aansluiten op de uitvoeringspraktijk. Deze aanpak is op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo
voor handhaving verplicht.
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Figuur 1. Big eight

Tevens is dit verslag ook een uitvoering is van artikel 21.1 uit de Wet milieubeheer (Wm) waarin is
vastgelegd dat het college jaarlijks verslag doet van het aantal termijnoverschrijdingen van afgegeven
milieubeschikkingen en informatie verstrekt over de milieustraat, onze eigen inrichting.
1.3
Oordeel IBT
Vlak voor of nadat de documenten tijdig zijn vastgesteld en verzonden maakt het IBT-team bekend
waarop de documenten dat jaar specifiek inhoudelijk op worden beoordeeld. Onze documenten
VTH-Uitvoeringsprogramma 2020 en VTH-evaluatieverslag 2019 zijn beoordeeld met het hoogst
haalbare samenvattend eindoordeel: Voldoende. Het IBT heeft aan ons één verbeterpunt
meegegeven dat is verwerkt in dit uitvoerings- en evaluatiedocument. Het verbeterpunt hield in dat
in dit document beter inzichtelijk moet worden gemaakt of is voldaan aan de kwaliteitscriteria uit de
Verordening VTH. Op het gebied van de kwaliteitscriteria werken we samen in GHO-verband (Goirle,
Hilvarenbeek en Oisterwijk). De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de organisatie en op de
medewerkers. Het gaat over het proces (denk aan beschrijving werkprocessen, toetsingscriteria,
handhavingsbeleid), de inhoud, prioriteiten, de deskundigheid van de medewerkers en de
continuïteit. Dit verbeterpunt is door ons opgepakt door in paragraaf 7.2 verder te beschrijven of en
hoe we voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een voorbeeld hiervan is het opzetten en uitrollen van een
auditsysteem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen periodiek
aan zelfonderzoek onderwerpen.
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2.

Ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor het VTHuitvoeringsprogramma en -evaluatieverslag.
2.1
Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 komt steeds dichterbij. Het komende
jaar is daarom van groot belang. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 Algemene Maatregelen
van Bestuur (AMvB’s) en 240 ministeriële regelingen door één wet, vier AMvB’s en tien ministeriële
regelingen. 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, water, bouwen, infrastructuur, geluid, luchtkwaliteit, toerisme, recreatie,
monumentenzorg en ruimte. Om dat te bereiken moeten overheden hun eigen visie, beleid en
regelingen onder de loep nemen. In Goirle is eind 2020 de Omgevingsvisie in concept gereed
gemaakt. Ketenpartners, inwoners en externe partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming
van de conceptvisie. In 2021 stellen we de Omgevingsvisie vast en wordt daarover gecommuniceerd
met inwoners en betrokkenen.
Diverse teams zijn opgezet om voor te sorteren op de komst van de Omgevingswet. Deze teams
zoeken de samenwerking op waar het kan. In dit verband wordt met name samengewerkt met de
gemeente Oisterwijk. Een aantal voorbeelden van projecten die lopen worden hieronder benoemd.
Omgevingsplan
Het vormen van een Omgevingsplan met daarin alle verordeningen, bestemmingsplannen en
onderliggend beleid is een onderdeel van het traject waaraan het afgelopen jaar is gewerkt en het
komende jaar nog hard zal worden gewerkt. Om de onderdelen die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving en die nu vervat zijn in de ongeveer 20 bestaande verordeningen te bundelen wordt
een Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) opgesteld. De regels uit de VFL worden toepasbaar
gemaakt zodat kan worden aangesloten op het landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en
zodat later deze regels kunnen worden overgenomen in het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan
moeten ook de regels van de zogenaamde bruidsschat worden opgenomen, een aantal regels die van
het rijk naar de gemeenten verhuizen en die onder andere betrekking hebben op bouwen, cultureel
erfgoed, energie, externe veiligheid, geluid, bodem, geur. De Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) heeft al naar de milieuonderdelen gekeken en adviseert de gemeente welke
artikelen wel of niet over te nemen in het Omgevingsplan.
Vergunningverlening
De processen voor omgevingsvergunningen en meldingen zijn in concept klaar en worden dit jaar
vastgesteld door het college. Meer tijd zal gaan zitten in het vooroverleg omdat daar maatwerk kan
worden geleverd door de vergunningverlener. Onderzocht wordt wat dit betekent voor de
legesheffing. De processen worden gedigitaliseerd in het VTH-programma dat wordt aangesloten op
het DSO. Met name dit laatste vraagt technisch gezien een inspanning. Voor omgevingsvergunningen
die straks niet binnen de omgevingsplannen vallen moet de raad nog enkele besluiten nemen: zij kan
aangeven in welke gevallen zij een bindend advies geven.
Welstand
In Goirle was in 2020 een gecombineerde welstands- en monumentencommissie actief. Per 2021 is
welstand afgeschaft. De gedachte erachter is dat inwoners zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen
en het levert een jaarlijkse besparing op. Bij grotere projecten wordt via een stedenbouwkundig plan
of beeldkwaliteitsplan een goede ruimtelijke invulling gegeven. Als het project eenmaal gerealiseerd
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is wordt het gebied weer welstandsvrij. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een
commissie ruimtelijke kwaliteit zijn benoemd. In 2021 zal in relatie tot de omgevingsvisie de rol van
de commissie ruimtelijke kwaliteit worden uitgewerkt. De rol van de commissie is afhankelijk van de
keuzes die worden gemaakt in de omgevingsvisie. Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zal het
zwaartepunt veel meer komen te liggen bij het stedenbouwkundig plan of beeldkwaliteitsplan en zal
door vergunningverleners eerder met sneltoetscriteria worden gewerkt.
Omgevingsgesprek en participatie
In 2021 wordt volop geoefend met het omgevingsgesprek bij vergunningaanvragen en bij initiatieven
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Als de gemeente zelf initiatieven ontwikkelt zal participatie een
belangrijk onderdeel uitmaken van het ontwikkeltraject. Het gaat dan om het verkrijgen van
maatschappelijk draagvlak voor het ontplooien van activiteiten. In beleid wordt vastgelegd wanneer
we willen dat het wordt toegepast. Voorbeelden zijn nieuwbouwprojecten of herinrichting van
bestaande projecten.
Toezicht en handhaving
Toezicht en handhaving worden beter afgestemd op de bedoelingen en eisen van de Omgevingswet,
in samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegd gezagen. Er komen meer algemene
regels en zorgplichten die om een andere manier van toezicht en handhaving vragen. De
omgevingsdienst zal door de stelselherziening en de koers naar meer samenhang en integraler
werken 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 is binnen het collectieve
takenprogramma samen met de gemeenten al in projecten gewerkt aan deze opgave.
Kortom: in aanloop op de komst van de Omgevingswet staat in 2021 veel te gebeuren op VTH-gebied
zoals het inrichten van processen, het vernieuwen van de legesverordening, het optuigen van de
informatievoorziening, het maken van afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en het
in kaart brengen van de juridische en inhoudelijke aspecten. Concrete acties zijn het aanpassen van
beleid, processen en werkwijzen, borgen hoe om te gaan met handhavingsverzoeken, invullen van
basisinformatie BAG/WOZ, het archiveren van dossiers en een communicatiestrategie opstellen. Ook
worden medewerkers momenteel opgeleid en doet men ervaring op door te oefenen.
2.2
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De regels van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zullen worden overgenomen in het
op de Omgevingswet gebaseerde Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het
Bouwbesluit 2012. Daarmee treedt op 1 januari 2022 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
Goirle betekent het dat dit 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. Om de vergunningverlenings- en
meldingsprocessen aangaande bouwactiviteiten goed aan te kunnen passen aan de Wkb is in 2020
waar het kon geoefend. Het lukte niet het beoogde aantal van 10% van alle bouwaanvragen binnen
gevolgklasse 1 als proefproject uit te voeren. De Havep, een textielbedrijf gericht op het fabriceren
van bedrijfskleding is sinds 1888 gevestigd op een locatie in Goirle die nu wordt herontwikkeld voor
woningbouw en andere functies is daar een voorbeeld van. Bij de gesprekken over de verplaatsing
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van het bedrijf naar de Parallelweg en over de nieuwbouw heeft een goed vooroverleg
plaatsgevonden, waarbij vroegtijdig verschillende disciplines bij elkaar aan tafel hebben gezeten om
tot een gezamenlijk advies te komen (stedenbouw, welstand, uitvoerende afdelingen). Daarnaast
heeft Havep het omgevingsgesprek serieus genomen en is een bewonersavond gehouden waarna
gesprekken zijn gevoerd met een groep afgevaardigden van de bewoners.

Impressie uit het schetsontwerp Havep

2.3
Constructieve veiligheid
Gemeentelijke VTH-taakuitvoering op constructieve veiligheid in bouwplannen heeft in 2020 bij de
provincie als risicothema prioriteit gekregen. Aanleiding vormde een aantal incidenten (Eindhoven
Airport, stadion AZ) waaruit de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) constateerde dat een
aantal zaken in het bouwtoezicht niet adequaat was geregeld. De provincie besloot een aantal
gemeenten steekproefsgewijs nader te onderzoeken. De gemeente Goirle is een van de gemeenten
bij wie een audit is uitgevoerd. Tijdens het bezoek aan de gemeente is aan de hand van een
vragenlijst en de verstrekte (en vooraf beoordeelde) VTH-beleidscyclusdocumenten en VTH-dossiers
ingegaan op de drie onderzoeksvragen. Aan de hand van het dossier is een reality-check uitgevoerd
om te zien of beleid en plannen overeenkomen met de praktijk.
Het Inspectierapport Constructieve veiligheid is door het IBT op 17 maart 2020 opgeleverd.
Geconcludeerd wordt door de provincie op basis van de verplichte documenten in de VTH-cyclus dat
het onderwerp constructieve veiligheid zichtbaar onderdeel uitmaakt van de beleidsplannen, maar
minder expliciet terugkomt in de uitvoeringsplannen en de evaluaties. Daar valt het onderwerp
onder de uitgebreidere en algemene noemer “Wabo bouwen”.
Gewaarschuwd wordt voor het verdwijnen van constructieve kennis nu de vergunningverlener met
constructieve kennis met pensioen is gegaan. Deze constructieve kennis moet wel weer aan boord
komen, zeker met het oog op de komst van de Wkb. Ook bij de toezichthouders zal constructieve
kennis aanwezig moeten zijn om het werk van de kwaliteitsborger te kunnen beoordelen en om te
kunnen voldoen aan de in paragraaf 1.2 genoemde kwaliteitscriteria uit de Wabo en het Bor.
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In december 2020 is de Brabant-brede rapportage constructieve veiligheid door de provincie
opgeleverd. Conclusie is dat bij veruit de meeste onderzochte gemeenten is constructieve veiligheid
een zichtbaar onderdeel van het proces van de VTH-cyclus. De taakuitvoering van het VTH op het
gebied van constructieve veiligheid van gebouwen is bij vrijwel alle onderzochte gemeenten
voldoende geborgd en roept geen vragen of opmerkingen op. De Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen is bij de meeste gemeenten bekend, maar leidt in de praktijk niet tot anticiperende acties. Er
is nog onvoldoende duidelijkheid over de impact om de wet al te beschouwen in termen als ‘kansen
en belemmeringen’.
In het rapport is een aantal algemene aanbevelingen opgenomen. De belangrijkste aanbeveling is het
vasthouden van het geconstateerde niveau. Daarnaast zijn er aanbevelingen die betrekking hebben
op kennisverwerving, kennisborging, kennisdeling en (intergemeentelijke) samenwerking. Tenslotte
zijn er aanbevelingen gedaan om (beleids)keuzes explicieter te laten landen in plannen.
2.4

Brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen

Het IBT heeft in een brief van 15 december 2020 aan alle colleges van B&W in Noord-Brabant
aandacht gevraagd voor het vraagstuk van brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen. Aanleiding
van het verzoek is een door de provincie ontvangen brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) over dit onderwerp, naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell
Tower eind 2018, met impact op de veiligheid van de Brabantse burgers. De minister wil worden
geïnformeerd over de meest risicovolle gebouwen in gemeenten en vraagt erop toe te zien dat
eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien
nodig noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.
Wij hebben in 2018 een inventarisatie gedaan om vast te stellen of in Goirle risicovolle gebouwen
aanwezig zijn waarbij brandveiligheid van gevels een rol kan spelen.
Er zijn geen gebouwen met een hoogste verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13,00 meter +
Peil en:
1. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
2. Woonfunctie voor zorg
3. Cel functie of bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.
Daarnaast is er slechts één hoog woongebouw in Goirle, namelijk Hoge wal 47-49, met een hoogte
van zeven verdiepingen. Het verblijfsgebied van dit gebouw ligt niet op een hoogte van meer dan 20
meter + Peil.
In de hierboven genoemde situaties is geen sprake van een onveilige situatie met betrekking tot de
brandveiligheid. De geveldetails en geveltekeningen zijn gedeeld met de adviseur risicobeheersing
van de Brandweer Midden- en West-Brabant en in orde bevonden.
2.5
Energie en agrarisch
Ontwikkelingen op het gebied van energie hebben de komende jaren impact op het VTH-werkveld.
Meldingen van bodemenergiesystemen bij bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en
inrichtingen worden behandeld door de OMWB. Ook voert de OMWB toezicht uit op
energiebesparing bij bedrijven. Het onderwerp energie komt ook aan de orde bij aanvragen voor
omgevingsvergunningen voor zonneparken. De gemeente Goirle werkt in de Regio Hart van Brabant
mee aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staan plannen voor
energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en aanpassingen aan klimaatverandering. De
inwoners kunnen hierover meedenken en hun mening geven. Begin 2021 zal de definitieve REKS
bekend worden gemaakt. In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeventig procent
van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land
en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Zowel landelijk, als in Hart van Brabant via de
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REKS, maar ook lokaal, staan gemeenten voor deze opgave. Daarom heeft de gemeenteraad in 2019
ingestemd met de nota zonnewijzer en windrichting.
Zonnepark
In Goirle wordt de voorkeur gegeven aan ‘zon op het dak’. Om te voldoen aan de verwachte
energiebehoefte voor Goirle is daarnaast nog eens 40 ha zonneweide nodig. Er is vergunning
verleend voor de aanleg van een zonnepark in Goirle. Het park zal landschappelijk worden ingepast
in overleg met de omgeving. In totaal komen er ongeveer 30.000 zonnepanelen te liggen. De
verwachting is dat de bouw in maart 2021 start en dat het park in het najaar van 2022 in gebruik kan
worden genomen. De bedoeling is dat het park een educatief karakter krijgt. Er komt een wandelpark
met buitenlessen over duurzaamheid en biodiversiteit voor recreanten en scholieren. Over 25 jaar
verkrijgt de grond weer haar agrarische functie.

Impressie uit het beeldkwaliteit-, ecologisch en beeldbeheerplan Zonneweide Gorps Baantje

VAB-beleid
Voor de diverse deelgebieden van Goirle en Riel wordt in de Omgevingsvisie beschreven wat daar
aan agrarische activiteiten al dan niet mag worden uitgevoerd. Daarbij rekening houdende met
bijvoorbeeld het Natura 2000 gebied De Regte Heide. In de gebieden waar agrarische bedrijvigheid is
toegestaan wordt ingezet op een duurzame landbouwontwikkeling. Het kan betekenen dat
intensieve agrarische bedrijvigheid wordt uitgeplaatst of dat ergens verschillende soorten agrarische
nevenfuncties worden toegestaan. Functies met betrekking tot natuur en extensieve recreatie
hebben dan wel de voorkeur.
Nu in het kader van de maatregelenpakketten op het gebied van Zorgvuldige veehouderijen
agrarische bebouwingen vrijkomen is het noodzakelijk te kijken hoe daar mee om te gaan. Door
beleid te formuleren op vrijkomende agrarische bebouwingen (VAB) wordt leegstand voorkomen.
Meegewerkt kan worden aan het veranderen van bestemmingen van panden, intrekking van
vergunningen en het houden van toezicht op activiteiten.
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2.6
Integrale veiligheid Goirle
In de Kadernota integrale veiligheid Goirle 2019-2022 worden de kaders, beleidsdoelstellingen en
aanpak op hoofdlijnen weergegeven om veiligheid in Goirle te waarborgen. Voor die periode is ook
een meerjarig uitvoeringsprogramma met actiepunten uitgebracht. Met onderstaande producten die
onlangs zijn opgeleverd dragen we bij aan een veilige leefomgeving, een van de in hoofdstuk 3
genoemde VTH-beleidsdoelstellingen. We doen dat samen inwoners en veiligheidspartners als
Politie, Brandweer, Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.
Beleidsregels Bibob
Een instrument tegen ondermijning is het toepassen van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) bij vergunningverlening. Deze wet
geeft het gemeentebestuur een instrument om zich te beschermen tegen het risico dat zij onbewust
criminele activiteiten, personen of samenwerkingsverbanden faciliteert. Bovendien wordt de
concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. De Wet Bibob geeft een aantal
mogelijkheden om deze risico-inschatting op een juiste wijze te kunnen maken en biedt een
weigering- en/of intrekkingsgrond, waarop onder andere vergunningen en ontheffingen kunnen
worden geweigerd en/of ingetrokken. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben
nieuw beleid opgesteld voor toepassing van de Wet Bibob. De Wet Bibob is toepasbaar op
vergunningen Wabo bouwen, DHW, Wet op de kansspelen (speelautomaten), evenementen,
overheidsopdrachten, vastgoedtransacties, subsidies, milieu en aanbestedingen in het kader van
milieu. De Bibob-medewerker onderhoudt contacten met de beleidsmedewerkers veiligheid, de
medewerkers van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), het Landelijk Bureau Bibob
en politie en justitie. In 2021 worden de medewerkers voorgelicht over de toepassing in de praktijk.
Damoclesbeleid
In 2020 is in Goirle nieuw Damoclesbeleid opgesteld. Gemeenten worden steeds vaker
geconfronteerd met illegale verkooppunten en kwekerijen of laboratoria van verdovende middelen.
Om de productie van - en handel in - drugs tegen te gaan is strikte handhaving bij overtreding van de
Opiumwet gewenst en noodzakelijk. Artikel 13b van de Opiumwet (de “Wet Damocles”) biedt
gemeenten een instrument om op te treden tegen de illegale verkooppunten en locaties waar
(voorbereidende) handelingen worden verricht voor de productie van drugs. Uitgangspunt hierbij is
dat de handel in - en productie van drugs - (zowel soft- als harddrugs) en voorbereidingen daartoe in
alle gevallen illegaal is. Alleen onder strikte voorwaarden kan de handel in drugs (in coffeeshops)
worden gedoogd. In Goirle worden echter geen coffeeshops gedoogd.
De aanpak van druggerelateerde criminaliteit heeft onder gemeenten een steeds hogere prioriteit
gekregen. Om deze criminaliteit aan te pakken heeft de gemeente Goirle een hennepconvenant
gesloten met onder meer 39 gemeenten binnen de eenheid Zeeland- West Brabant, de politie
Zeeland- West Brabant, het Openbaar Ministerie Zeeland- West Brabant en woningcorporaties.
Gezamenlijk hebben we als doel om de productie en handel in drugs terug te dringen en zodoende
de openbare orde en veiligheid te waarborgen.
APV en ondermijning
Naast het toepassen van de Wet Bibob en de Opiumwet biedt ook de nieuwe APV een belangrijk
instrument om met extra mogelijkheden ondermijning (bestuurlijk) aan te pakken. Artikelen die
onder andere daarvoor zijn opgenomen hebben betrekking op het exploiteren van een waterpijpcafé
of smartshop, het bijhouden van een nachtregister, het bijhouden van een opkoopregister ter
bestrijding van heling van goederen, een verbod op het vervoeren van geprepareerde voorwerpen,
hinderlijk gebruik van lachgas, hinderlijk openlijk drugsgebruik, verboden gedrag in of bij gebouwen,
gebiedsontzeggingen, woonoverlast, een verbod op het dragen van “colors” ofwel hesjes door
Outlaw motorcycle gangs en het tegengaan van malafide ondernemersklimaat.
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3. Doelstellingen en uitvoeringsprogramma
In de beleidsplannen VTH 2019-2022 zijn ambities en doelen geformuleerd die in vier jaar bereikt
moeten worden. Goirle wil groen, sociaal, ondernemend, duurzaam en dienstbaar zijn. Het algemene
doel is om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren.
Operationele doelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het gaat om zaken
die nodig zijn om vergunningen te kunnen verlenen, om toezicht te kunnen houden of om te kunnen
handhaven. Het betreft hier ook beleid, waardoor we inwoners, ondernemers, belanghebbenden en
ketenpartners duidelijkheid kunnen bieden in wat kan en mag. Zo kunnen we de gezondheid,
veiligheid en leefbaarheid in de samenleving borgen en ook kansen creëren om bijvoorbeeld te
ondernemen. De bestuurlijke doelen komen voort uit de toekomstvisie van de raad en het
Bestuursakkoord.
3.1
Beleidsdoelstellingen VTH 2019-2022
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 een handleiding ontwikkelen voor het voeren van een
omgevingsgesprek.
Verbonden partijen zijn de OMWB, de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk en de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Zie bijlagen 8.2 en 8.3 voor de vastgestelde operationele en bestuurlijke
beleidsdoelstellingen.
3.2
Gerealiseerde beleidsdoelstellingen 2020
In 2020 zijn de volgende stappen gezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren:
1. Gestart is met het opzetten van een VTH-auditsysteem om te bewerkstelligen dat de gemeente
haar overeengekomen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen periodiek aan
zelfonderzoek onderwerpt. Aan de hand van vier auditformulieren, namelijk voor Wabo
vergunningverlening en toezicht, Wabo juridische handhaving, APV en bijzondere wetten
juridische handhaving worden jaarlijks audits uitgevoerd.
2. Standaard sjablonen, ofwel modelbrieven, zijn ontwikkeld voor alle stappen in het
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsproces in helder taalgebruik.
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3. Wekelijks vindt een juristenoverleg plaats waarbij de belangrijke lopende zaken, regelgeving en
jurisprudentie worden besproken.
4. Een dashboard is ontwikkeld dat wordt gevuld met de handhavingszaken waarmee de juristen
zich bezighouden. Zo wordt overzichtelijk in kaart gebracht wat speelt op juridisch vlak, zoals
bezwaarschriften, handhavingsverzoeken, WOB-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur),
beroepschriften en de daarbij behorende termijnen.
5. Het welstandsbeleid is in het kader van de bezuinigingen afgeschaft. Dat houdt in dat de raad
heeft besloten het welstandsadvies van de welstandscommissie af te schaffen. De
monumentencommissie blijft actief. Welstand was tot nu toe een wettelijk onderdeel van het
vergunningenverleningstraject. Als een pand lag binnen het door de gemeenteraad vastgestelde
welstandsgebied brengt de welstandscommissie een advies uit. Deze regeling vervalt dus in
2021. In 2021 wordt nagedacht over de vorming en invulling van de verplichte gemeentelijk
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het kader van de Omgevingswet. De rol van de
commissie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in de Omgevingsvisie. Wanneer
ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld een belangrijk aspect blijft moet de rol van de commissie
hierop worden afgestemd. Bij nieuwe grote wijken zoals Zuidrand Van Besouw en Zuidrand Van
Puijenbroek worden beeldkwaliteitsplannen gemaakt. Bij kleinere gebiedsontwikkelingen kunnen
we ook inzicht geven in beeldkwaliteit in het kader van de planontwikkeling. Wat wel vervalt is
de welstandstoetsing.
6. De communicatie richting de burger is 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. Voorbeelden hiervan zijn:
a. De folder “bezwaarprocedure” is gemaakt voor de inwoners en wordt op de website van de
gemeente Goirle geplaatst. De burger kan zo op een makkelijke en duidelijke manier
terugvinden wat de bezwaarprocedure inhoudt en hoe men daar gebruik van kan maken.
b. De folder “bouwstop” over het opleggen van de bouwstop en is bedoeld om inwoners te
informeren over toezicht op de bouw. De bouw of sloop kan worden stilgelegd op grond van
artikel 5.17 van de Wabo in situaties dat wordt gebouwd zonder omgevingsvergunning, of
dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden in de vergunning.
c. De folder “omgevingsgesprek” is geïntroduceerd om inwoners te informeren over het voeren
van een omgevingsdialoog wanneer zij plannen willen realiseren.
d. De folder “containers met bouwafval” bevat informatie over het veilig plaatsen en
onderhouden van een container op of aan de openbare weg met bouwafval tijdens
(ver)bouwwerkzaamheden.
e. De folder “milieumelding” met informatie is gemaakt voor ondernemers in Goirle die een
nieuw bedrijf willen starten, een bestaand bedrijf hebben of een wijziging in hun bedrijf
willen doorvoeren. Wat voor type bedrijf zijn zij in de zin van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en waaraan moeten zijn voldoen? De folder wordt actief verspreid.
f. De folder “bouwen volgens de regels” met informatie is gemaakt om te voorkomen dat een
bouwstop wordt opgelegd. De consequenties van het niet bouwen volgens de regels worden
uitgelegd. De folder wordt meegezonden naar vergunninghouders.
7. 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.
8. De mandateringsregeling is aangepast waarmee we de interne procedure is vereenvoudigd.
9. Om een veilige leefomgeving te waarborgen is het Bibob-beleid geactualiseerd en de Bibobstructuur verstevigd.
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10. Bij elk handhavingsverzoek of bezwaarzaak bezien we of partijen met elkaar of met de gemeente
in gesprek willen (pre-mediation, ook wel de informele aanpak genoemd). De gemeente kan dan
meedenken en kaders meegeven om tot een oplossing te komen. Gemonitord wordt of dit tot
goede resultaten leidt.
11. In het voorjaar is de aanbesteding voor het boa toezicht succesvol afgerond. Per 1 mei 2020 is
een overeenkomst gesloten met het bedrijf P1 voor het leveren van boa toezicht. Voor 1 mei
2020 leverde P1 ook al dit toezicht. Het betreft 18 uur per week en deze zijn voor de uitvoering
van de uitgangspunten in het VTH-beleid en het toezicht op de naleving van de regels uit de APV
en bijzondere wetten. De aanbesteding is in nauwe samenwerking gegaan met Oisterwijk en
Hilvarenbeek. Om deze samenwerking ook formeel te bekrachtigen zal de bestaande
samenwerkingsovereenkomst over het boa toezicht tussen de drie gemeenten binnenkort
worden vernieuwd.
12. De medewerkers VTH hebben een cursus motiveren van besluiten gevolgd.
3.3
Uitvoeringsprogramma beleidsdoelstellingen 2021
In 2021 worden de volgende stappen gezet om de beleidsdoelstellingen verder uit te voeren:
1. De vernieuwde APV treedt in februari in werking. Met de nieuwe APV is aangesloten op de
landelijke model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van
diverse actuele lokale en landelijke ontwikkelingen.
2. Het standplaatsenbeleid wordt geactualiseerd.
3. Het terrassenbeleid wordt geactualiseerd. Onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden
om het terrassenbeleid te verruimen om tegemoet te komen aan wensen van
horecaondernemers om winterterrassen op te zetten.
4. Het evenementenbeleid wordt geactualiseerd.
5. De marktverordening wordt vastgesteld.
6. Het reclamebeleid wordt geactualiseerd.
7. De erfgoedverordening wordt geactualiseerd.
8. We werken in GHO-verband samen aan verbetering en stroomlijning van de werkprocessen. We
monitoren aan het einde van het jaar wat we hebben bereikt met de samenwerking.
9. Ook in het kader van voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt
samengewerkt. We voeren deelprojecten uit, nemen deel aan de pilot voor wat betreft
legeskorting op aanvragen omgevingsvergunning in het kader van de Wkb, zetten de
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving om naar de VFL. We oefenen
met het participatietraject bij omgevingsactiviteiten. In 2021 wordt verder uitgewerkt hoe we
het instrument participatie gaan toepassen, bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen.
10. Om de doorlooptijd van aanvragen te beheersen ondernemen we in 2021 de volgende acties:
a. Het DSO wordt verder ingericht, en ook een systeem voor indicatoren en rapportages. De
data uit Squit worden overgezet naar de nieuwe database Centric. Centric sluit later weer
goed aan op de DSO. Toepasbare regels zullen worden geformuleerd om een snelle
doorlooptijd via de DSO te bewerkstelligen.
b. We voorkomen door tijdig te beslissen op een aanvraag dat vergunningen van rechtswege
worden verleend.
11. We beogen 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.
12. In het kader van een duurzame en veilige leefomgeving wordt vaker en meer meegedacht met
inwoners, 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.
De boodschap uit de in 2020 ontwikkelde folders bezwaarprocedure, bouwstop,
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13.
14.
15.
16.

omgevingsgesprek, afval in bouwcontainers, milieumeldingen en bouwen volgens de regels
wordt verder uitgedragen.
Het auditsysteem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen
periodiek aan zelfonderzoek onderwerpen wordt uitgerold en geïmplementeerd.
Het nieuwe Bibob- en Damoclesbeleid wordt onder de aandacht van medewerkers gebracht.
Medewerkers worden opgeleid wanneer en hoe dit beleid toe te passen.
De samenwerkingsovereenkomst boa toezicht in GHO-verband is vernieuwd en wordt verder
geformaliseerd.
Het toepassen van pre-mediation, ook wel de informele aanpak genoemd, werken we verder uit
en nemen we op in onze standaard werkprocessen. Bij elk handhavingsverzoek of elke
bezwaarzaak bezien we of partijen met elkaar of met de gemeente in gesprek willen. De
gemeente kan dan meedenken en kaders meegeven om tot een oplossing te komen. Er zijn
stappenplannen ontwikkeld die vergunningenverleners, toezichthouders en juristen kunnen
gebruiken bij de informele aanpak.

Conclusie planning ten opzichte van capaciteit
Voor beleid gerelateerde zaken op VTH-terrein is 0,5 fte beschikbaar. In de praktijk komt de inzet
neer op 1 fte. Dit gaat ten koste van de juridische capaciteit waar men 0,5 fte tekortkomt. Voor die
juridische inzet wordt inhuur gepleegd. Op die manier kunnen alle beleidsdoelen van 2021 worden
gerealiseerd en kan in aanloop naar 2022 het nieuwe omgevingswetproof VTH-beleid worden
geformuleerd.
De cijfermatige onderbouwingen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2021 en het
Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2021 zijn opgenomen in bijlagen 8.4 en 8.5.
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4.

Evaluatie vergunningverlening

In 2020 zijn binnen de afdeling VVH omgevingsvergunningen aangevraagd en behandeld op basis van
de Wabo met een gemiddelde doorlooptijd van zes weken. Het gaat met name om aanvragen op het
gebied van bouw, ruimtelijke ordening, aanleg en monumenten. Meldingen hebben met name
betrekking op sloop, brandveilig gebruik en bodemenergiesystemen.
Daarnaast zijn er aanvragen gedaan die voortvloeien uit de APV zoals aanvragen om een
kapvergunning, evenementenvergunning, uitweg/inritvergunning, standplaatsvergunning,
exploitatievergunning, collectevergunning, snuffelmarktvergunning, reclamevergunning.
En er zijn overige bijzondere wetten en verordeningen van toepassing, zoals de Drank- en horecawet,
Wet Kinderopvang, wegsleepverordening, huisvestingsverordening, leegstandwet,
winkeltijdenverordening, wet op de kansspelen en de marktverordening.
Voor specifieke milieuactiviteiten worden de vergunningverlening en afhandeling van meldingen
uitgevoerd door de OMWB. Deze activiteiten worden zijn door de Omgevingsdienst zelf geëvalueerd
en zijn in dit hoofdstuk niet nader uitgewerkt.
4.1
Vooroverleg
Een vooroverleg vindt plaats met de aanvrager van een omgevingsvergunning voor activiteiten die in
het bestemmingsplan zijn beschreven. In het vooroverleg wordt getoetst aan de eisen gesteld in het
bestemmingsplan en aan welstand. Zo krijgt de indiener alvast meer zekerheid over de haalbaarheid
van de plannen, nog voordat de officiële aanvraag is ingediend. Aan zowel het vooroverleg als de
officiële aanvraag zijn kosten verbonden. De legeskosten voor het vooroverleg zijn lager dan die van
de vergunningaanvraag. Mocht na het vooroverleg blijken dat het plan niet haalbaar is, dan heeft de
indiener in ieder geval niet meer onnodige kosten gemaakt. Als het plan wel haalbaar blijkt en de
indiener binnen een half jaar een vergunning aanvraagt, worden de legeskosten voor het vooroverleg
in mindering gebracht op de legeskosten voor de officiële vergunningaanvraag. In de gemeente
Goirle zijn in 2020 in totaal 146 vooroverleggen gehouden. In de grafiek hieronder splitsen we de
uitkomsten van de vooroverleggen uit. De vooroverleggen betroffen hoofdzakelijk bouwprojecten.
Voor het afhandelen van vooroverleggen is geen wettelijke termijn bepaald. In de gemeente Goirle
werd in 2020 een vooroverleg gemiddeld binnen zeven weken afgehandeld.
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Figuur 2. Vooroverleg

16

4.2
Omgevingsvergunningen/meldingen
In totaal zijn in 2020 in Goirle 383 omgevingsvergunningen/meldingen beoordeeld. Het overgrote
deel (176) bestond uit een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouw. De bouwaanvragen,
ruimtelijke ordeningszaken en sloopmeldingen worden hieronder verder uitgesplitst.
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Figuur 3. Omgevingsvergunningen/meldingen

Bouwaanvragen
In totaal zijn 176 bouwaanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 119 inmiddels verleend. Het ging om
het bouwen en uitbreiden van woningen, waaronder meer dan 100 woningen en appartementen op
het Van Besouw terrein, het bouwen van een bedrijfspand, het realiseren van een zwemvijver, het
verbouwen van de woning voor een binnenzwembad, het realiseren van een mantelzorgwoning en
het vestigen van een pizzeria. Maar ook het realiseren van een brug over de Leij en het plaatsen van
een windwatermolen in de Zuidrand en tijdelijke huisvesting van een corona huisartsenstraat.
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Figuur 4. Bouwaanvragen
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Ruimtelijke ordening
In totaal zijn 182 aanvragen ontvangen waarvoor een bestemmingsplanprocedure moest worden
doorlopen. Een paar bijzondere gevallen waren de aanvragen om vergunning om zonneparken te
realiseren op agrarische gronden met een vleermuizenkelder, een uitkijkpunt en picknickplaats, het
wijzigen van dieraantallen en een rundveestal voorzien van een nieuwe emissiearme vloer en het
plaatsen van een winkelwagenoverkapping voor de Jumbo.
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Figuur 5. Ruimtelijke ordening

Sloopmeldingen
In totaal zijn 107 sloopmeldingen ontvangen.
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Figuur 6. Sloopmeldingen

18

Welstandsadviezen
Welstandsadviezen maken tot januari 2021 onderdeel uit van het vergunningstraject. Een
welstandsadvies wordt afgegeven bij omgevingsvergunning aanvragen voor het verbouwen/wijzigen
van een monument of (ver)bouwen van een pand dat ligt binnen het door de gemeente Goirle
vastgestelde welstandsgebied. De welstandscommissie heeft 50 maal advies uitgebracht. 39 keer is
het advies gegeven dat het plan geheel voldeed, 4 keer was de uitkomst dat het plan voldoet mits.
Vier keer is geoordeeld dat het plan niet voldeed. 11 zaken zijn nog in behandeling. Een
gespreksnotitie wordt gemaakt als het plan te onduidelijk is om erover te kunnen oordelen of zoveel
moet worden aangepast dat de ontwerper dit met de commissie wil bespreken.
Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen besloten dat voor
het gehele grondgebied van Goirle geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn per januari
2021. Voor sommige projecten, van grotere omvang of op een bijzondere locatie, streeft de
gemeente een bijzonder ruimtelijke kwaliteit na. Voor deze ruimtelijke ontwikkelingen stelt de raad
een beeldkwaliteitplan en/of stedenbouwkundig plan vast. Ook kan een supervisor worden
aangesteld. Om aan deze plannen te kunnen toetsen dienen zij als onderdeel van een welstandsnota
vastgesteld te worden. Op het moment dat de raad een beeldkwaliteitplan en/of stedenbouwkundig
plan vaststelt, wordt/worden zij direct gezien als onderdeel van deze Welstandsnota en daarmee als
criteria voor redelijke eisen van welstand. Op die manier wordt bij de bouwaanvragen in de
ontwikkelfase van dit project getoetst aan de criteria uit deze plannen. De door de raad vastgestelde
beeldkwaliteit- en/of stedenbouwkundige plannen met hun criteria voor redelijke eisen van welstand
maken onderdeel uit van de Welstandsnota 2021.
Wanneer de laatste woning van een project is gebouwd, komt/komen het beeldkwaliteitplan en/of
stedenbouwkundig plan voor dit project als onderdeel van de welstandsnota te vervallen en zijn er
voor het gebied geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing. Is op een bouwperceel de
eerste bouwaanvraag (van de hoofdbebouwing) gerealiseerd, dan hoeft een vervolgaanvraag niet
langer aan de criteria voor redelijk eisen van welstand te worden getoetst. Op deze manier is een
eigenaar niet afhankelijk van de bouw van de andere woningen/gebouwen in het project.
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Figuur 7. Welstandsadviezen
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4.3
Beschikkingen APV en bijzondere wetten
Op grond van de APV is een aantal zaken vergunningplichtig. Hieronder bespreken we de soorten en
aantallen. En de kapvergunningen zijn nader uitgewerkt in een tabel.
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Figuur 8. APV/bijzondere wetten

Vellen van houtopstanden (kapvergunning)
In totaal zijn 77 kapaanvragen ontvangen, waarvan acht vergunningen zijn ingetrokken, na negatief
advies van onze kant (niet vergunbaar), negen aanvragen nog in behandeling zijn en 57 vergunningen
verleend zijn (74%).
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Figuur 9. Kapaanvragen
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Voor het verleggen van de Leij zijn bomen gekapt die aan het einde van hun levensduur waren. Ze
vormden bij veel wind een gevaar voor passanten. De bomenkap wordt de komende jaren
gecompenseerd met het planten van zo'n 20.000 bomen op 2,3 hectare. Riviertje de Leij krijgt weer
het karakter van een waterloop.

Verleggen van de Leij in het project Zuidrand Van Puijenbroek

Evenementen
In 2020 zijn aanmerkelijk minder evenementenvergunningen aangevraagd en verleend dan andere
jaren. De invloed van het coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt was groot op de
evenementenbranche. Er werden 47 evenementenvergunningen aangevraagd. Slechts 19
evenementen gingen door, vaak in aangepaste vorm zoals een drive-in bioscoop. Voor 28
evenementen werd vergunning ingetrokken (ter vergelijking: in 2019 werden nog 75
evenementenvergunningen verleend).
Drank- en horecawet
In Goirle zijn 13 exploitatievergunningen gewijzigd met het oog op de uitbreiding van de terrassen.
De vergunningverlener APV en bijzondere wetten heeft veel werk gehad met het beantwoorden van
vragen van ondernemers en inwoners over de opening en sluiting van de horeca door het
coronavirus.
Vuurwerk
Eén beschikking is afgegeven voor de verkoop van consumentenvuurwerk. Dat is vereist op grond
van artikel 2.72 APV in samenhang met het Vuurwerkbesluit. Uiteindelijk is per 1 december van
overheidswege het afsteken van vuurwerk verboden met uitzondering van categorie F1. De
vergunning voor de verkoop van het zwaardere vuurwerk is ingetrokken.
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Behandeltermijn
Alle vergunningen zijn binnen de termijn van acht weken verleend. Met name bij uitweg- en
kapvergunningen wordt in overleg gegaan met de aanvrager als de aanvraag om vergunning wordt
geweigerd. Als de aanvraag niet wordt doorgezet worden geen legeskosten in rekening gebracht,
omdat op deze manier kosten van inzet van ambtenaren worden uitgespaard.
Bibob
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat
een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven
vergunning intrekken. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en
beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers. In 2020 zijn vijf Bibobonderzoeken gestart naar aanleiding van een drank- en horecavergunning en drie Bibobonderzoeken bij omgevingsvergunningen voor de aanleg van zonneparken. Geen van de Bibobonderzoeken heeft geleid tot het weigeren van de vergunning.

4.4
Middelen en capaciteit vergunningverlening
Het Bor vereist dat gebruikte middelen inzichtelijk worden gemaakt. Globaal is onderstaand schema
van toepassing. Voor een duidelijker beeld verwijzen we naar de begroting over 2020 op
www.goirle.nl/financien.
Soort
Casemanager Wabo
Casemanager APV/bijz. wetten
Monument
Administratie
Verkeerskundige
Groendeskundige
Stedenbouwkundige
Brandweer
OMWB

Fte
3,5
1
n.v.t.
1,6
0,4
0,7
0,3
n.v.t.
n.v.t.

Geborgd
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Budget Veiligheidsregio
Budget OMWB
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5.

Evaluatie toezicht en handhaving

Bij vergunningsgericht toezicht (toezicht op verleende omgevingsvergunningen), objectgericht
toezicht (monumenten, evenementen), signaalgericht toezicht (toezicht naar aanleiding van klachten
en meldingen) en themagericht toezicht (toezicht per thema of gericht op een bepaalde doelgroep)
hanteert de afdeling VVH de eisen en beginselen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit
betekent dat bij een overtreding, de overtreder door middel van een waarschuwingsbrief in de
gelegenheid wordt gesteld de overtredingen te verhelpen. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven
wordt de overtreder nogmaals aangeschreven met een brief waarin wordt aangegeven dat het
bestuur het voornemen heeft om een last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te
passen. De overtreder kan binnen twee weken zijn of haar zienswijze geven over de situatie. Daarna
volgt indien nodig een dwangsom- of bestuursdwangbeschikking.
Bij het stellen van een begunstigingstermijn wordt altijd gekeken naar wat de overtreder
redelijkerwijs aan tijd nodig zal hebben om de geconstateerde overtredingen ongedaan te maken.
Afhankelijk van de casuïstiek, ernst en urgentie van de overtredingen kan ervoor gekozen worden om
de beschreven eerste of tweede stap over te slaan. Bij incidentele gevallen wordt ervoor gekozen om
strafrechtelijk op te treden. Ook kan het zijn dat de overtreder de geconstateerde overtredingen
direct kan en wil verhelpen. Er kan dan veelal worden volstaan met een mondelinge waarschuwing.
Deze waarschuwing wordt uiteraard wel in het bezoekrapport vastgelegd.
5.1
Wabo
Regulier toezicht bouw en ruimtelijke ordening
Als een omgevingsvergunning wordt verleend kan de vergunninghouder gaan bouwen. De
vergunninghouder stuurt dan een startmelding aan de gemeente. De toezichthouder bespreekt
vervolgens de fases van de bouw door met de vergunninghouder en de uitvoerder. Vervolgens wordt
op basis van het integraal Toezicht Protocol (iTP) toezicht gehouden. Door volgens het protocol te
werken kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Het iTP bevat een totaallijst met de mogelijke
controle elementen tijdens het toezicht op grond van de Wabo en het Bouwbesluit. In 80% van de
gevallen wordt de start van de bouw actief gemeld. Als geen startmelding is gedaan neemt de
toezichthouder contact op met de vergunninghouder om de stand van zaken te bespreken.
In zes gevallen heeft een toezichthouder in 2020 de bouw van een project direct stilgelegd. Dit is
gebeurd omdat er in afwijking van een vergunning gebouwd werd. Het ging dan om situaties die
direct gevaar opleverden. In alle gevallen is inmiddels de overtreding opgeheven. Bij minder
risicovolle overtredingen werd een opdracht gegeven om een en ander in orde te maken. Hierop
werd dan tijdens het volgende controle bezoek toegezien. Door veelvuldig controlemomenten in te
plannen en bij te sturen is het naleefgedrag op peil gehouden.
Handhaving bouw en ruimtelijke ordening
In 2020 is door de toezichthouders bouw veel aandacht besteed aan de zogenaamde
handhavingslijst. Op die lijst staan ongeveer 50 adressen waar onderzoek naar wordt gedaan en waar
in de helft van de gevallen in overeenstemming met de Landelijke handhavingsstrategie ook een
handhavingsprocedure tegen wordt gevoerd. Deze procedures die lang duren dienen te worden
verkort. In 2020 zijn grote stappen gemaakt op het gebied van communicatie, organisatie en
juridische afhandeling. Begin 2021 gaat een van de toezichthouders met pensioen. Dan zullen 2 fte
bouwtoezicht beschikbaar zijn in plaats van 3 fte. Aandachtspunt blijft het waarborgen van de
kwaliteit bij een verminderde capaciteit en inzet. Dit is ook al vastgesteld in het rapport
“Constructieve veiligheid” van de provincie. Met de komst van de Wkb is het nog moeilijk in te
schatten of die capaciteit blijvend minder kan zijn nu meer verantwoordelijkheden worden
neergelegd bij de aanvrager die een kwaliteitsborger moet inschakelen om zijn bouwplannen te
realiseren. Expertise op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek, brandveiligheid en constructieve
veiligheid huren we in zodat we kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Wkb.
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Sloopvergunningen en sloopmeldingen
Bij monumenten worden sloopvergunningen aangevraagd en verleend. In alle overige gevallen zijn
sloopmeldingen afdoende. Als een sloopvergunning wordt verleend, wordt altijd een controle
uitgevoerd. De toezichthouders hebben in 2020 veel controles uitgevoerd bij de drie projecten
waarvoor sloopvergunningen verleend zijn. Een groot project is het voormalige fabrieksterrein Van
Besouw met daarop productiehallen voor textiel en tapijt met schoorsteen en bijbehorende
kantoorpanden aan de Kerkstraat. In dit project wordt woningbouw gerealiseerd met behoud van de
authentieke monumentale elementen. Over de sloop zijn veel klachten binnengekomen van
omwonenden. Het ging met name over overlast van geluid, trilling en stof. De sloop is meerdere
malen stilgelegd.
In totaal zijn 107 sloopmeldingen ontvangen. De locaties worden steekproefsgewijs maar frequent
gecontroleerd. Een voorbeeld daarvan is de sloop van een pand naast de slagerij op de Tilburgseweg
ter uitbreiding van die slagerij. Indien sprake is van asbest bevattende materialen wordt de controle
door de OMWB uitgevoerd.

Sloop op fabrieksterrein Van Besouw

Brandveiligheid
De brandveiligheid bij panden met een gebruiksvergunning wordt gecontroleerd door de brandweer
samen met de toezichthouders bouw van de gemeente Goirle. De frequentie is gebaseerd op een
risico-indeling die de brandweer maakt. Hierbij worden de geprioriteerde panden (risicoklasse A en
B) het vaakst bezocht. In 2020 is extra op brandveiligheid gecontroleerd bij horeca-instellingen en
logiesverblijven in het kader van melding brandveilig gebruik. Dat gebeurde bij een hotel aan de
Kloosterstraat met horecavoorzieningen en bij een restaurant met bed & breakfastvoorziening aan
de Tilburgseweg. Ook is een kinderdagverblijf gecontroleerd op de brandveiligheid.
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Een vermeldenswaardig incident is de zeer grote brand die is uitgebroken bij een cafetaria aan de
Tilburgseweg. Vanwege de grootte van de brand is de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant er
bij betrokken. Het pand is onbruikbaar geworden.

Grote brand bij een cafetaria aan de Tilburgseweg

Ondermijning
De geplande integrale controles met het oog op ondermijning zijn later uitgevoerd, toen het
besmettingsniveau was gedaald. In totaal zijn er 77 ondermijningscontroles uitgevoerd. Er zijn meer
ondermijningscontroles uitgevoerd dan gepland. In dit project werd samen opgetrokken met de
toezichthouders bouw, veiligheid en de politie, wat vlot en gestructureerd verliep.

Aangetroffen hennepkwekerij in een woning
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5.2
Milieu
Het toezicht op milieuactiviteiten in de gemeente Goirle wordt grotendeels uitgevoerd door de
OMWB. Naast de reguliere toezichthoudende taken heeft de OMWB projectmatig controles
uitgevoerd bij veehouderijen (project Intensivering Toezicht veehouderijen), LPG-tankstations, afval
be- en verwerkende bedrijven en glastuinbouw. Verder heeft de OMWB de gemeente Goirle
geadviseerd op het gebied van asbest, sanering verkeerslawaai, ruimtelijke ordening, geluid en
trillingen, externe veiligheid, natte koeltorens en energie.
De OMWB participeert namens de gemeente Goirle ook in de handhaving in het buitengebied door
het handhavingsteam SSiB (Samen Sterk in Brabant), de provincie brede samenwerkingsvorm voor
toezicht in het buitengebied. In 2020 lag de nadruk onder andere op dumpen, verbranden en lozen
van afval, wild crossen en stroperij.
De gemeente Goirle heeft één toezichthouder milieu en een coördinator OMWB in dienst waardoor
de lijnen met de OMWB kort zijn.
In 2020 hebben de milieucontroles geleid tot de volgende resultaten:
Taken

Planning
2020

Prioriteit

Uitgevoerd in
2020

Planning 2021

Geplande periodieke
Milieucontroles
Hercontroles
Opleveringscontroles
Controles n.a.v.
handhavingsverzoeken
Behandeling klachten

30

Midden

15

27

20
3
5

Midden
Laag
Hoog

34
3
6

21
3
7

20

Midden

20

Controles n.a.v.
klachten
Controles bij
nieuwe/illegale
bedrijven
Integrale
(ondermijning)
controles/
Controles
Noodverordening
Covid-19 nachtverblijf
Thema controles
Energie
Thema controles
koelinstallaties
Verstrekken
bodeminformatie

5

Midden

>>16 (16
geregistreerd)
7

10

Hoog

3

7

7

Midden

15

15

4 fysiek,
25 telefonisch

0

0

5

0

0

5

0

10

10

87

95

0

10

Totaal aantal controles 90

Hoog

5
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Corona
Door het verplicht thuiswerken zijn minder geplande (periodieke) milieucontroles uitgevoerd. Wel
zijn extra controles uitgevoerd op nachtverblijf in verband met de Noodverordening Covid-19 van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Door de situatie kwamen ook meer klachten binnen van
inwoners, vooral over geluid- en stookoverlast. Een toename van klachten omdat mensen verplicht
thuis waren. Er werd thuis gewerkt en vaak werd geluidoverlast van buren, hanen etc. ervaren. Of
mensen zochten vertier in de tuin bij een vuurkorf. Dat leidde tot meerdere stookklachten. Veel
klachten zijn niet geregistreerd en telefonisch afgedaan.
Milieu
Er waren dit jaar meer hercontroles nodig omdat ondernemers niet tijdig de gewenste acties
ondernamen om overtredingen op te heffen. Door gebrek aan juridische capaciteit is niet altijd
opvolging gegeven aan het toezicht bij deze bedrijven door middel van handhavend optreden. Door
meer hercontroles uit te voeren zijn de overtredingen uiteindelijk toch opgeheven. Mogelijk hadden
ondernemers ook (financieel) last van de coronacrisis. Ook zijn hercontroles uitgevoerd die nog
voortkwamen uit de controlecyclus van 2019.
Milieustraat
Onze milieustraat, een eigen inrichting van de gemeente Goirle, is na inspectie door de OMWB op
enkele bouwkundige punten bijgesteld. Aangescherpte regelgeving maakt het noodzakelijk dat een
wijziging van de milieuvergunning in voorbereiding is genomen. De verwachting is deze in 2021 te
kunnen doorvoeren.
Energie
Bij horecabedrijven waren energiecontroles gepland omdat zij veel energie (stroom) verbruiken.
Boven de verbruiksnormen moeten energiebesparende maatregelen worden genomen. Maar omdat
de horeca maandenlang verplicht gesloten is geweest zijn deze controles niet uitgevoerd.
De gemeente Goirle heeft green deals met bedrijven op bedrijventerrein Tijvoort en
verzorgingshuizen afgesloten. Controles op energie bij deze bedrijven zijn uitgesteld. Vanwege de
green deal hoeven zij niet te voldoen aan de wettelijke termijn.
In overleg met de gemeente heeft de OMWB een aantal bedrijven aangeschreven omdat ze niet
zouden voldoen aan de Energie Informatieplicht. Na opgave van aanvullende informatie bleken de
bedrijven later toch te voldoen aan de Energie Informatieplicht.
Bodem
Het beantwoorden van verzoeken om bodeminformatie heeft de gemeente in 2020 uitbesteed aan
de OMWB. Door de toezichthouder milieu van de gemeente Goirle zijn tien verzoeken om
bodeminformatie beantwoord omdat de vraag integraler en breder werd gesteld. Er werd namelijk
ook gevraagd om informatie over de aspecten milieu, bouw en sloop.
Resultaat controles
Milieuovertredingen
• 81% van de gecontroleerde bedrijven is in overtreding wat leidde tot veel hercontroles.
• Veel voorkomende overtredingen betreffen het ontbreken van een milieumelding, de opslag van
gevaarlijke stoffen en gasflessen, het ontbreken van lekbakken en vloeistofdichte vloeren.
Inrichtingenbestand
Het inrichtingenbestand is een overzicht van bedrijven in Goirle waarop de milieuregelgeving van
toepassing is. Bedrijven vallen in een bepaalde milieucategorie (A, B1, B2, C, etc.). De bedrijven in
categorie B2 en hoger worden gecontroleerd door de OMWB. De bedrijven in categorie A en B1
worden gecontroleerd door de toezichthouder milieu van de gemeente Goirle. De wisseling van
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bedrijven (verhuizing, nieuwvestiging) doet zich vooral voor bij categorie B1 bedrijven. Daarom
werden in die categorie veel controles ingepland bij nieuwe en/of illegale bedrijven. Omdat zicht
moet zijn op de aanwezige bedrijven in Goirle wordt het inrichtingenbestand periodiek
geactualiseerd aan de hand van het bestand van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze actualisatie
wordt uitgevoerd door de OMWB. Omdat het geactualiseerde inrichtingenbestand veel fouten
bevatte heeft de gemeente besloten het inrichtingenbestand zelf actueel houden.

Milieuovertredingen met de klok mee: onjuiste opslag van spuitbussen, onjuiste opslag van bodembedreigende
stoffen, onjuiste opslag van gasflessen en olietanks zonder lekbak naast de afvoer op de riolering.

Highlights
Zaken die in 2020 extra inzet vergden:
1. De vervuiling van drinkwater en grond met perchloorethyleen (Per) aan de Tilburgseweg te
Goirle. In augustus 2020 is de drinkwatervervuiling en later ook de grondvervuiling, veroorzaakt
door een chemische wasserij aan de Tilburgseweg aan het licht gekomen. In samenwerking met
andere partijen (Bodemzorg, OMWB, Provincie, GGD en Brabant Water) heeft deze zaak veel tijd
gekost, zowel inhoudelijk (beoordelen onderzoeksrapporten), procedureel (alert of hoofdvragen
worden beantwoord), als communicatief (informeren van direct omwonenden, het college en
met burgemeester en wethouder en inwoners). De gemeente Goirle heeft het
milieucontroleverslag op 17 december 2020 opgeleverd.
2. Klachten over een groothandel in kappersproducten aan de Poppelseweg te Goirle dateren van
2019 en duurden voort in 2020. Op basis van een geluidmeting is een voornemen tot last onder
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dwangsom door de OMWB aangezegd. Tegelijkertijd moest het bedrijf een milieumelding
indienen met bijbehorend geluidrapport. Deze melding en de goedkeuring daarvan hebben lang
op zich laten wachten. Het houden van toezicht op geluidoverlast in de avond en op
verkeersonveilige situaties bleek lastig te organiseren.
Uitvoering milieucontroles 2021
Prioriteiten 2021
1. De toezichthouder milieu van de gemeente Goirle brengt in beeld bij welke locaties mogelijk
illegale activiteiten plaatsvinden;
2. In de tweede helft van 2021 zal het project Energiebesparing dat landelijke prioriteit heeft verder
worden opgepakt;
3. Themacontroles koelinstallaties zijn gericht op bedrijven met koelinstallaties waarbij bij eerdere
fysieke controles is gebleken dat de installaties niet jaarlijks onderworpen waren aan een
verplichte lektest. Door een administratieve controle, de opvraag van bewijzen dat de lektest is
uitgevoerd, zal blijken of het bedrijf voldoet. Zo nodig, bijvoorbeeld wanneer nieuwe
koelinstallaties zijn aangeschaft, zal een fysieke controle worden uitgevoerd waarbij ook het
logboek wordt gecontroleerd. Zo ontstaat ook zicht op het mogelijk illegaal bijvullen van de
installatie met verboden koelmiddelen;
4. Deelname aan de Projectgroep Ons Tijvoort, die gericht is op een Veilig en Duurzaam
industrieterrein Tijvoort. Onderdeel hiervan is het tweemaal per jaar schouwen van het
industrieterrein, zowel overdag als ‘s avonds.

Bedrijventerrein Tijvoort

29

5.3
APV en bijzondere wetten
Het toezicht op de APV en bijzondere wetten wordt uitgevoerd door de buitengewoon
opsporingsambtenaren, de boa’s. De inzet van de boa’s is verdeeld over vier domeinen, Verkeer en
vervoer, Openbare ruimte, Bouw en milieu en Veiligheid. De boa’s geven waarschuwingen af of ze
schrijven beschikkingen uit. De gemeente Goirle huurt 1 fte aan capaciteit in bij P1.
In 2020 is door de boa’s naast het reguliere werk ook tijd besteed aan handhaving van de
Noodverordening Covid-19 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gaat dan onder
andere om samenscholing van grote groepen jeugd, te weinig afstand houden op de weekmarkt en
trainen op de sportvelden terwijl dat niet is toegestaan.
Op winkelcentrum De Hovel is een handhavingsweek gehouden om een beeld te krijgen van
meldingen van (terugkerende) overlast. In de praktijk bleek de overlast mee te vallen.
In onderstaand overzicht is de verhouding in het aantal meldingen te zien dat is gedaan in de tweede
helft van 2020. Vanaf juni werden de overzichten van de meldingen de overzichten systematisch
bijgehouden in een nieuwsysteem. In totaal zijn er vanaf juni 172 meldingen binnengekomen. De
meldingen worden gestuurd naar de beleidsadviseur Openbare orde, Integrale veiligheid en
Crisisbeheersing. De exacte aantallen worden bijgehouden in maandelijkse overzichten door de boa’s
en de beleidsadviseur. In 2021 kunnen inwoners eenvoudiger melden via de nieuwe fixi app.

TYPE MELDINGEN
containers
bouwafval
5%

veiligheid
10%

afval en dumpingen
21%

corona
3%

vuurwerk
8%

overlast
23%

verkeer en
parkeren
30%
Figuur 10. Type meldingen inzet boa’s
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De meldingen over afval gingen naast het foutief plaatsen en niet op tijd binnenhalen van
afvalcontainers ook over dumpingen: dumping van meubels op straat, van jerrycans met motorolie in
het buitengebied, afvalzakken langs de doorgaande weg en van huisafval in natuurgebied.
Meldingen van overlast gingen over overlast van niet aangelijnde honden, campers en caravans die
te lang voor de deur staan, een dakloze, bouwmaterialen op de weg, illegaal kamperen bij de
Oostplas en overnachten op de langparkeerplaats in vrachtauto’s. De meldingen veiligheid hadden
betrekking op hangjongeren en drugs dealen.
De meldingen over verkeer gingen over foutparkeren bij scholen, op fietspaden of op een laad en
loshaven, parkeren van vrachtwagens waar dat niet is toegestaan, aanhanger te lang geparkeerd,
parkeren in het groen, tegen het verkeer inrijden.
Door de thuiswerksituatie gingen veel mensen verbouwen. Daardoor werden bouwcontainers voor
langere tijd op gemeentegrond gezet. In de nieuwe APV die in februari 2021 in werking treedt is een
bepaling opgenomen om dit beter te reguleren.
Er waren ook meldingen bedoeld voor andere instanties, zoals illegaal trainen van honden voor de
jacht. Deze melding is doorgezet naar SSiB.
In de nieuwe APV zijn meer bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op openbare
orde, veiligheid en ondermijning. We kunnen daarmee beter inspringen op situaties die betrekking
hebben op bijvoorbeeld woonoverlast, verboden gedragingen of malafide ondernemers. Meldingen
die hierop betrekking hebben zullen jaarlijks worden geëvalueerd.
5.4
Middelen en capaciteit toezicht en handhaving
Het Bor vereist dat gebruikte middelen inzichtelijk worden gemaakt. Globaal is onderstaand schema
van toepassing. Voor een duidelijker beeld verwijzen we naar de begroting over 2020 op
www.goirle.nl/financien.
Soort
Bouwtoezicht
Milieutoezicht
Coördinator OMWB
OMWB
Boa
Brandweer

Fte
3
0,7
0,5
n.v.t.
1
n.v.t.

Geborgd
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Budget OMWB
Begroting/jaarrekening
Budget Veiligheidsregio
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6.

Evaluatie juridische procedures

Juristen ondersteunen de vergunningverleners en toezichthouders bij het verlenen van
vergunningen, beschikkingen, het houden van toezicht en het opleggen van dwangsombesluiten.
Inwoners en ondernemers kunnen in het kader van de rechtsbescherming bezwaar maken tegen
door de gemeente genomen besluiten, eventueel gevolgd door voorlopige voorziening, beroep en
hoger beroep. Juridische procedures hadden in 2020 onder andere betrekking op kapvergunningen,
het weigeren van een omgevingsvergunning uitweg, aanleg van zonne-energieparken en een
omgevingsvergunning voor detailhandel in strijd met de regels van het bestemmingsplan.
6.1
Handhaving
Handhavingsbesluiten zijn genomen naar aanleiding van bouw- en milieutoezicht. Het ging daarbij
onder andere om een illegale dakkapel, het niet aanleveren van gegevens met betrekking tot een
melding activiteitenbesluit, het onbewoonbaar hebben van een woning, verrommeling buitengebied,
geluidsoverlast, illegale bewoning, bouwtechnische gebreken in een bedrijfsverzamelgebouw, illegale
verhuur en gebruik van bedrijfsruimte, overtreding hoogte hekwerk en bijgebouw, overtreding
milieuwetgeving en wetgeving Damocles.
Handhavingsverzoeken hadden onder andere betrekking op overtreding van de hoogte van een
bouwwerk, een biomassacentrale, het openhouden van de HOP (homo-ontmoetingsplaats),
sloopactiviteiten bij het nieuwbouwproject de Zuidrand en inbrekerswerktuigen.
Bezwaar
In Goirle brengt de commissie voor bezwaarschriften adviezen uit met betrekking tot
bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester. De bezwaarschriftencommissie brengt apart verslag uit rond mei.
In 2020 zijn bij de afdeling VVH 17 bezwaarschriften ingediend op het gebied van bouwen. Tegen de
aanvragen omgevingsvergunning voor de aanleg van zonne-energieparken zijn meerdere bezwaren
door belanghebbenden ingediend die gebundeld zijn afgehandeld. Bij het afhandelen van die
bezwaarschriften is gebruik gemaakt van de diensten van de huisadvocaat AKD.
Voorlopige voorziening
In de bezwaarfase maar ook in de beroepsfase kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de rechter. Dan wordt om een tijdelijke regeling bij de rechter gevraagd in afwachting van het
bestuursrechtelijke besluit in de bodemprocedure (het bezwaar of beroep). In 2020 is vier keer een
voorlopige voorziening ingediend. Het ging daarbij onder andere om het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor het realiseren van een autobedrijf en het
sluiten van een woning wegens het in bezit hebben van soft- en harddrugs.
Beroep
Als iemand het niet eens is met de beslissing die op bezwaar is genomen kan diegene beroep
instellen bij de rechtbank. In 2020 gebeurde dit twaalf keer. Het ging bij de beroepszaken onder
andere om het openhouden van de HOP en het daarbij uitblijven van een beslissing op een WOBverzoek, de aangekondigde kap van meerdere bomen door de gemeente in een straat ten behoeve
van uitdunning, beroep tegen het bouwen van een bedrijfspand door een belanghebbende, een
uitwegvergunning, een detailhandelsvergunning en perifere detailhandel op bedrijventerrein
Tijvoort.
Hoger beroep
In 2020 hebben vijf hoger beroepzaken bij de Raad van State gediend. De hoger beroepzaken hadden
onder andere betrekking op een omgevingsvergunning kap, een uitwegvergunning, het openhouden
van de HOP en een hennepkwekerij.
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6.2
Middelen en capaciteit juridische procedures, coördinatie en beleid
Het Bor vereist dat gebruikte middelen inzichtelijk worden gemaakt. Globaal is onderstaand schema
van toepassing. Voor een duidelijker beeld verwijzen we naar de begroting over 2020 op
www.goirle.nl/financien.
Soort
Jurist
Juridisch coördinator
Juridisch beleidsmedewerker

Fte
2
0,5
1

Geborgd
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
Begroting/jaarrekening
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7.

Organisatie

7.1
Organisatieontwikkeling
De gemeente Goirle heeft een organisatieontwikkeling doorgemaakt die op 1 januari 2021 zijn beslag
heeft gekregen. De VTH-taken zijn belegd binnen het Domein Fysiek, en wel bij de teams Toezicht en
Veiligheid en Leefomgeving en Economie. Deze teams werken nauw samen op VTH-gebied.
Uitgangspunt bij de organisatieontwikkeling is het verkrijgen van een dynamische organisatie die
vanuit een sterke basis actief en flexibel inspeelt op haar omgeving en ontwikkelingen, toegankelijk is
voor inwoners en partners en die ook opzoekt om samen het goede te doen. De organisatie dient het
maatschappelijk belang waarbij ze ook oog heeft voor individuele wensen van inwoners, bedrijven en
organisaties. Dit hopen we te bereiken door het verkorten van de lijnen tussen uitvoering en beleid,
het verminderen van overdrachtsmomenten in de VTH-werkprocessen en meer integraal werken in
sterke teams die meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid tonen. In onze VTH-beleidsplannen is
in de bijlagen aangegeven wat de VTH-werkprocessen zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe teams
beter kunnen opereren in lijn met de VTH-werkprocessen. Het beschikbaar hebben van voldoende
capaciteit is daarbij een belangrijk punt. Tijdens de sessies bij de totstandkoming van de nieuwe
organisatie is nadrukkelijk gekeken naar welke werkzaamheden binnen het VTH-domein invloed
hebben op elkaar, afhankelijk zijn van elkaar en welke processen efficiënter kunnen worden
ingericht. De werkprocessen moeten klantvriendelijk zijn ingericht en optimaal de verbeterdoelen
van de wet ondersteunen ten aanzien van integraliteit, doorlooptijd en transparantie.

Goirle Schakelt: routekaart organisatieontwikkeling

7.2
VTH Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van de VTH-taken door gemeenten, provincies en
omgevingsdiensten in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te
borgen. Deze kwaliteitscriteria zijn in brede samenwerking door de bevoegde gezagen ontwikkeld.
Het voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit
en continuïteit te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen en zorgt ervoor dat overheden
onderling kwaliteit leveren en geeft duidelijkheid over welke kwaliteit we als opdrachtgevers mogen
verwachten.
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De gemeenteraad heeft als gevolg van de wetgeving met betrekking tot de kwaliteitscriteria 2.1, de
‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente
Goirle’ vastgesteld, welke vanaf 29 mei 2019 van kracht is. Deze verordening regelt de kwaliteit van
de in opdracht van burgemeester en wethouders door de omgevingsdienst uitgevoerde
vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Ten aanzien van de overige
Wabo-taken die door of in opdracht van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd hebben
burgemeester en wethouders een zorgplicht voor een goede kwaliteit van de uitvoering. Per 1 juli
2019 zijn de kwaliteitscriteria 2.2 van kracht. De verordening hoefde daartoe niet te worden
aangepast.
Samenwerking
De gemeente Goirle heeft een Brabant brede Kwaliteitsverordening VTH Omgevingsrecht.
Om de gewenste kwaliteit op het gebied van VTH te behalen en behouden, heeft Goirle een
samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek en op onderdelen ook met Loon op
Zand. In het kader van die samenwerking is op 20 december 2019 een categoraal aanwijzingsbesluit
genomen. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat toezichthouders en boa’s van de gemeente Goirle,
Hilvarenbeek en Oisterwijk op het gebied van het Omgevingsrecht op elkaars grondgebied ingezet
kunnen worden. De samenwerkingsovereenkomst boa’s wordt momenteel hernieuwd en binnenkort
bekrachtigd. Dit draagt bij aan het kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria genoemd in de
verordening.
Op basis van artikel 3 van de Kwaliteitsverordening VTH moet het college jaarlijks een beoordeling
doen over de naleving van de kwaliteitscriteria. In dit uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag
geven wij aan met welke taken wij deze doelen bereiken. Daarnaast moeten wij voor een aantal
andere elementen beoordelen of wij hiermee hebben voldaan aan de doelstellingen van de
Kwaliteitsverordening VTH.
Deze elementen zijn:
a. De dienstverlening ofwel de manier waarop (in communicatie, snelheid en service) de organisatie
met belanghebbenden (aanvragers, omgeving, klagers etc.) omgaat. Voor het onderdeel milieu
hebben we met de omgevingsdienst werkafspraken gemaakt over de manier waarop klachten
worden afgehandeld.
b. De uitvoeringskwaliteit van diensten en producten. De mate waarin een product voldoet aan de
juridische doelen (zoals geformuleerd in de relevante wet- en regelgeving en de geformuleerde
handhavingsdoelen in het handhavingsplan) en bijdraagt aan de omgevingsdoelen. Ook wel
aangeduid als de inhoudelijke kwaliteit. Om de inhoudelijke kwaliteit van de geleverde producten
te waarborgen vinden er bij het opstellen van de verschillende producten een aantal
controlemomenten plaats. De medewerkers vergunningverlening en ruimtelijke ordening werken
met elkaar samen en er wordt per situatie advies gevraagd. Met name de inhoudelijke kwaliteit
wordt hier beoordeeld. Specifiek voor vergunningen en ontheffingen bestaat daarnaast een
bouwplanoverleg waarbij een handhavingstoets vooraf plaatsvindt. Toezichthouders en
vergunningverleners bespreken samen nieuw binnengekomen aanvragen, zodat eventuele
bijzonderheden bij beiden bekend zijn. Daarnaast beoordelen zij samen of een vergunning in de
praktijk handhaafbaar is, met name de bijbehorende voorschriften. Hier ligt de nadruk op de
technische kwaliteit van het besluit. Door deze twee toetsen wordt de kwaliteit van het genomen
besluit voldoende gewaarborgd. Indien nodig wordt in een vroegtijdig stadium om juridisch
advies gevraagd.
c. De financiën in de vorm van de relatie met de begroting. Om uitvoering te kunnen geven aan de
doelstellingen en prioriteiten, moet een realistische raming van de beschikbare capaciteit
worden gemaakt. De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de reguliere werkzaamheden,
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prioriteiten en thema's, zoals in het handhavingsbeleid aangegeven. In de begroting wordt
handhaving in de raming meegenomen.
Inhoud van de kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de organisatie en op de medewerkers. Het gaat over:
- Proces (denk aan beschrijving werkprocessen, toetsingscriteria, handhavingsbeleid etc.);
- Inhoud en prioriteiten (denk aan vaststellen van doelen en prioriteiten);
- Kritieke massa: deskundigheid en continuïteit.
Kritieke massa
Deskundigheid heeft betrekking op:
- De minimale basisopleiding en een indicatie van de aard en de omvang van de benodigde
aanvullende opleidingen waarmee de kennis is te verkrijgen.
- Het minimale aantal jaren relevante werkervaring die men nodig heeft om de taak zelfstandig uit
te kunnen voeren.
- De minimaal benodigde basiskennis en diepgaande kennis voor de zelfstandige uitvoering van de
taak, in aanvulling op de opleidingen.
Continuïteit heeft betrekking op:
- De minimale frequentie per jaar waarmee een taak zelfstandig moet worden uitgevoerd om de
deskundigheid te behouden.
- Het minimale aantal medewerkers met de omschreven deskundigheid en frequentie waarover de
organisatie moet kunnen beschikken om de noodzakelijke deskundigheid te kunnen borgen.
De situatie in Goirle
In 2020 hebben op het gebied van VTH geen personele wijzigingen of wijzigingen in de
werkzaamheden plaatsgevonden die maakten dat wij niet konden voldoen aan de door ons beoogde
kwaliteit. Eind 2020 is de senior vergunningverlener met pensioen gegaan. Een nieuwe
vergunningverlener is aangenomen. In maart 2021 gaat de senior toezichthouder met
bouwtechnische achtergrond met pensioen. Hier dient, in overeenstemming met de
Kwaliteitscriteria 2.2 en om de continuïteit te kunnen waarborgen, een nieuwe toezichthouder met
bouwtechnische achtergrond voor te worden aangenomen. Door een interne verschuiving zal dit
voor een deel worden opgevangen. Daarnaast zal extern advies en kennis worden ingehuurd, met
name op bouwtechnisch gebied (bouwfysica, bouwakoestiek, brandveiligheid en constructieve
veiligheid). Dit kan wel leiden tot een kwetsbare situatie omdat we de kennis dan niet zelf in huis
hebben. Nog niet duidelijk is ook wat de impact zal zijn van het oefenen met de Wkb op het werk van
de toezichthouders en met name het bouwtechnische werk. Ook voor het behandelen van juridische
aspecten handhaving huren we expertise is omdat de beleidsjurist vanwege de grote hoeveelheid
aan beleidswerk door de komst van de Omgevingswet niet toekomt aan de afhandeling van
juridische zaken. Bovendien is het extra geld dat vanaf 2021 voor de komende drie jaar begroot was
voor VTH-taken wegbezuinigd door de raad in verband met de grote financiële taakstelling waar de
gemeente voor staat. Dit heeft gevolgen voor het kunnen voldoen aan de beleidsdoelstellingen en
kwaliteitscriteria.
In onderstaande tabel zijn de vijf aandachtsgebieden met bijbehorende expertise opgesomd,
genoemd in het document Kwaliteitscriteria 2.2. Aangegeven wordt of we voldoen aan het
kwaliteitscriterium Kritieke massa of dat we gebruik maken van externe expertise. Wanneer het
nodig is om externen in te huren, wordt erop toegezien dat de betreffende medewerker goede
kwaliteit levert en dat het werk in overeenstemming met het beleid van de gemeente wordt
uitgevoerd.
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Conclusie
We concluderen dat we op het gebied van vergunningverlening bouwen/ruimtelijke ordening,
vergunningverlening milieu, toezicht milieu en handhaving juridisch voldoende capaciteit in huis
hebben. Op het gebied van toezicht bouwen/ruimtelijke ordening en dan met name bouwfysica
(brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwakoestiek) en cultuurhistorie zijn we kwetsbaar. De
bezuinigingen op het extra geld voor VTH-taken maken het bovendien moeilijker om te voldoen aan
de VTH-beleidsdoelstellingen.
2021
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
8.
9.
10.
11.
12.
C
13.
14.
15.
16.
17.
D
18.
19.
20.
21.
22.
22A
23.
E
24.
25.
26.
27.

Uitleg
Generieke deskundigheidsgebieden
Casemanagen Wabo, APV en bijzondere wetten
Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
Vergunningverlening milieu
Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
Toezicht en handhaving milieu
Toezicht en handhaving bodem
Toezicht en handhaving groene wetten
Juridische deskundigheden
Behandelen juridische aspecten vergunningverlening
Behandelen juridische aspecten handhaving
Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten
Ketentoezicht
Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur
Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen
Bouwfysica
Brandveiligheid
Constructieve veiligheid
Bouwakoestiek
Slopen en asbest
Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu
Afvalwater (indirecte lozingen)
Bodem, bouwstoffen, water
Externe veiligheid
Geluid
Groen en ecologie (Wabo-vergunningaanvragen)
Groen en ecologie (vergunningverlening WNB)
Luchtkwaliteit
Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke
ordening
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Exploitatie en planeconomie
Cultuurhistorie
Energiebesparing en Duurzaamheid

Voldoet
Voldoet
OMWB
Voldoet
Voldoet en OMWB
OMWB
Voldoet
Voldoet
Voldoet en extra inhuur
Voldoet
OMWB
OMWB
Voldoet en extra inhuur
Voldoet en extra inhuur
Voldoet en extra inhuur
Voldoet en extra inhuur
Voldoet en OMWB
OMWB
OMWB
OMWB
Voldoet en OMWB
OMWB
OMWB
OMWB

Voldoet
Voldoet
Voldoet deels
Voldoet

7.3
OMWB vergunningverlening, toezicht en handhaving
Het werkprogramma 2021 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 2020), een prognose van de verwachte productie in 2021 en eventuele
toezeggingen die de gemeente in 2020 heeft gedaan om producten of diensten mee te nemen in het
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werkprogramma voor 2021. 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. Zie ook het
Werkprogramma OMWB gemeente Goirle 2021.
Daarnaast is het Programma Collectieve Taken OMWB 2021 - 2025 uitgebracht waarbij een doorkijk
wordt gegeven naar de komende periode van vijf jaar. De voorbereiding op de Omgevingswet door
de Omgevingsdienst speelt een belangrijke rol. De provincie draagt een aantal belangrijke
bodemtaken over naar de gemeenten. Om beter informatie gestuurd en risicogericht VTH-taken op
te kunnen pakken is het van het belang dat er betrouwbare data wordt ontwikkeld en geanalyseerd.
Door een juiste inzet van data kunnen de kerntaken nog efficiënter en effectiever worden verricht.
De eerste resultaten worden inmiddels geboekt binnen het agrarische dossier en bij de uitvoering
van energietoezicht. De meerwaarde van data zal op korte termijn ook zichtbaar worden voor de
keten- en branchegerichte aanpak.
Milieuvergunningen
In 2020 heeft de OMWB voor de gemeente Goirle aanvragen om omgevingsvergunning milieubeheer
behandeld, beoordelingen milieueffectrapportage (m.e.r.) en meldingen activiteitenbesluit.
In tabel 1 is weergegeven welke aanvragen dit jaar door de OMWB zijn behandeld. In deze cijfers zijn
nog enkele overlopende zaken van 2019 meegenomen.
Tabel 1 behandelde aanvragen in 2020
Type aanvraag
Omgevingsvergunning Milieubeheer
m.e.r.-beoordelingen
Meldingen activiteitenbesluit
Totaal

Aantal
7
4
38
49

Onderscheid is te maken in de volgende doorlooptijden:
1) Melding activiteitenbesluit milieubeheer, 8 weken; redelijke termijn;
2) m.e.r.-beoordeling, 6 weken; wettelijk verplicht;
3) Omgevingsvergunning milieubeheer, 26 weken; wettelijk verplicht.
Tabel 2 doorlooptijden
Aanvraag

Binnen termijn

Buiten
termijn
18*
3**

Langere
Procedure
12
3

Totaal

Melding activiteiten besluit
20
38
M.E.R beoordeling
1
4
Omgevingsvergunning
4
3**
3
7
milieubeheer
Totaal
25
24
18
49
X* aanvragen met verlening uitstel (langere procedure door aanvullende gegevens)
X** alle aanvragen met verlening uitstel (langere procedure door aanvullende gegevens schorten of
dagen)
In onderstaande grafieken is een overzicht van de gehaalde doorlooptijden ten aanzien van de
uitgangspunten weergegeven. Wat op valt is dat met name bij meldingen activiteitenbesluit en
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m.e.r.-beoordelingen de (redelijke) termijn wordt overschreden. Dat heeft met name te maken met
het wachten op aanvullende informatie van de aanvrager en de lange duur van terugkoppeling door
de OMWB aan de gemeente.

Mer beoordeling

melding activiteiten besluit

Omgevingsvergunning milieu beheer

25%
47%

43%

53%
75%

binnen termijn

buiten termijn

binnen termijn

buiten termijn

57%

binnen termijn

Tabel 3 niet afgehandelde zaken met vermelding van de looptijden
Niet afgehandelde zaken
Aantal
Aantal weken per zaak
Geen terugkoppeling
1
11
ontvangen
Nog wachten op aanvullingen
3
45
18

buiten termijn

14

Milieutoezicht
De OMWB voert elk jaar controles uit voor de gemeente Goirle bij bedrijven in de categorieën B2, C,
D, BRZO en op bedrijven die vuurwerk verkopen. Van de afgesproken controles is 80% uitgevoerd.
Van de niet uitgevoerde controles is in overleg met de gemeente een controle op een ander adres
uitgevoerd. In totaal zijn 55 controles door de OMWB uitgevoerd voor de gemeente Goirle.
Tabel 4 uitgevoerde controles in 2020
Totaal controles
Milieu
WNB (Wet Natuur Bescherming)
BRZO
Voorschriften Activiteitenbesluit
Niet gecommuniceerde controle

55
38
14
1
2
38

100%
69%
25%
2%
4%
69%

Van de 55 controles bleken 24 bedrijven (44%) in overtreding te zijn. Na hercontrole is het
percentage bedrijven dat in overtreding is teruggebracht naar 8 (15%). We kunnen stellen dat het
optreden van de OMWB positief werkt.
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8.

Bijlagen

8.1

Afkortingen/begrippenlijst

AMvB
APV
Awb
BAG
Bbl
Bibob
Boa
Bor
BRZO
BZK
DHW
DSO
GGD
GHO
IBT
iTP
iTV
KvK
m.e.r.
MWB-norm
OMWB
OVV
Per
REKS
RIEC
SSiB
UVP
VAB
VFL
VNG
VTH
VVH
Wabo
Wkb
Wm
WNB
WOB
WOZ

Algemene Maatregel van Bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene wet bestuursrecht
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Besluit bouwwerken leefomgeving
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit omgevingsrecht
Besluit risico’s zware ongevallen
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Drank- en Horecawet
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
Interbestuurlijk Toezicht
Integraal Toezicht Protocol
Intensivering Toezicht Veehouderijen
Kamer van Koophandel
Milieueffectrapportage
Midden- West-Brabant norm
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Perchloorethyleen
Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
Samen Sterk in Brabant
Uitvoeringsprogramma
Vrijkomende agrarische bebouwingen
Verordening Fysieke Leefomgeving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wet milieubeheer
Wet Natuurbescherming
Wet openbaarheid van bestuur
Wet Onroerende Zaken
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8.2
Doelen Vergunningverlening beleid 2019 - 2022
Doelen die zijn vastgelegd in het document “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019 –
2022” vormen de basis voor het VTH-uitvoeringsprogramma 2021.
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
2. Doel: Duurzame omgeving
Waarom van belang:
Waarom van belang:
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne samenDe uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot
werking en het vertrouwen tussen de gemeente en de burger.
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving).
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan
onderstaande):
❖ Doelstelling: ontwikkeling van de regels.
I.
Ontwikkeling 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).
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.

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 inwoners 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
4. Doel: Dienstbare uitkomst
Waarom van belang:
Waarom van belang:
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd wordt uitkomst. Niet alleen de gemeente is aan zet, ook bij een
over deze regels.
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):
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en
onderstaande):
creëren van bewustwording (preventieve communicatie).
❖ Doelstelling: het ontwikkelen van een omgevingsdialoog.
I. Verstrekken van algemene informatie over veel
I.
Het invoeren van een omgevingsdialoog.
voorkomende vergunningszaken.
❖ Doelstelling: pre-mediation.
II. Start van een campagne met de slogan: ‘Eerst
I.
Bij elke bezwaarzaak bezien of partijen met
(laten) checken dan doen, dè doen we’.
elkaar of met de gemeente in gesprek willen.
❖ 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.
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8.3
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 VTH-uitvoeringsprogramma 2021.
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
6. Doel: Duurzame omgeving
Waarom van belang:
Waarom van belang:
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot
samenwerking tussen de gemeente en de burger. De inwoner
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving).
moet kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de
organisatie.
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan
onderstaande):
onderstaande):
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover de
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de
kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding komt.
organisatie
II.
Actief in gesprek gaan met de inwoners tijdens
IV.
Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen.
toezicht- en handhavingsacties. Duidelijk
V.
Analyse impact invoering Wet private
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het doel
kwaliteitsborging.
is van bepaalde regels om tot een gedragen
VI.
Aan de slag met de uitkomsten uit het
uitkomst te komen.
benchmark onderzoek over de boa inzet.
❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving.
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) proces beheersen.
II.
Naleefgedrag van 50% bij basistaken (OMWB) na
IV.
Digitalisering van de werkomgeving
eerste hercontrole (nu 37%).
(standaardsjablonen, DSO, inrichten systeem
III.
Naleefgedrag van 90% na hercontrole bij
voor indicatoren/rapportages).
controles op omgevingsvergunningen
V.
Mandatering aanpassen.
bouw/ruimtelijke ordening en meldingen
brandveilig gebruik/sloop.
DIENSTBAAR
7. Doel: Dienstbare service
8. Doel: Dienstbare uitkomst
Waarom van belang:
Waarom van belang:
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd
uitkomst.
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.

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.
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8.4

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening cijfermatige onderbouwing 2021
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2021

Type /functie

Verwacht
aantal P/J

Complexiteit /soort

Uur per
aantal

Geraamde capaciteit in
uur

Kosten

VERGUNNING WABO IN HUIS (casemanagement)
Advies

Advies aan de balie / telefoon

500

1,5

750

Vooroverleg

Vooroverleg/pre-mediation

Wonen

CAT I

150

7,5

1125

dakkapel

35

6

210

CAT I € <100.000

30

18

540

CAT II € <100.000-1.000.000

41

24

984

7

28

196

12

12

144

CAT II € <100.000-1.000.000

7

24

168

CAT III € >1.000.000

3

26

78

CAT I € <100.000

6

23

138

CAT II € <100.000-1.000.000

5

28

140

CAT III € >1.000.000

1

30

30

20

12

220

2

12

24

CAT III € >1.000.000
Bedrijf

Publiek

CAT I € <100.000

Gebruik

Gebruik

Aanleg

Aanlegvergunning
Overig

26,5

Subtotaal VV

Melding sloop

4773,5

Zonder asbest

50

2

100

Met asbest

25

2

50

Melding brand

Melding brandveilig gebruik

11

3

33

Melding bodem

Melding bodemenergiesysteem

5

2

10

Subtotaal melding

Fte in uren

193

Benodigde uren

4966,5

Beschikbare uren

3.5 (fte)1

1419

Balans

4966,5 Zie begroting
0

VERGUNNING WABO BUITENSHUIS
Voor vergunningen buitenshuis zie Werkprogramma OMWB 2021

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

25

10

250

Kap (Wabo)

67

5

335

Uitweg (Wabo)

18

5

90

Exploitatie

24

10

240

2

8

16

Collecte

Bijzondere wet

Standplaats en markt

13

6

78

Overig APV corona gerelateerd

20

12

240

DHW

6

16

96

Kansspel

2

14

28

Overig Bijzonder

3

15

46

Subtotaal

Fte in uren

1419

Benodigde uren

1419

Beschikbare uren

1.0 (fte)

1419

Balans

1419 Zie begroting
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
formuleren/actualiseren beleid en
verordeningen (omgevingswet)

Fte in uren

Benodigde uren
Beschikbare uren

709,5

2128,5
1.5 (fte)

1419

Balans

2128,5 Zie begroting
0

OVERIG
Administratief

Administratieve werkzaamheden

484

4,9

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)

Verkeer advies

Advies aanvragen

100

0,28 Zie begroting

Stedenbouw advies

Advies aanvragen

120

0,3 Zie begroting

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

0,3

2412 Zie begroting

212,85 7.500 euro
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8.5

Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving cijfermatige onderbouwing 2021
Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2021

Type /functie

Verwacht
aantal P/J

Complexiteit /soort

Uur per
aantal

Geraamde capaciteit in
uur

Kosten

TOEZICHT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/SLOOP
Soorten

Toets vergunningsvrij

Wonen

CAT I dakkapel (verg. plichtig)

Bedrijf

6

240

0

1,5

0

CAT I € < 100.000

20

13

260

CAT II € 100.000 - € 1.000.000

25

23

575

CAT III € > 1.000.000

7

50

350

CAT I € < 100.000

9

17

153

12

23

276

CAT III € > 1.000.000

2

62

124

CAT I € < 100.000

3

18

54

CAT II € 100.000 - € 1.000.000

3

31

93

CAT III € > 1.000.000

0

80

-

20

8

160

3

3

9

CAT II € 100.000 - € 1.000.000

Publiek

40

Gebruik

Gebruik

Aanleg

Aanlegvergunning

Klachten

Klachten

20

3

60

Toezicht

Toezicht in kader handhaving en
hercontrole

41

10

410

Subtotaal

2764

Melding sloop

Zonder asbest

25

2

50

Melding brand

Melding brandveilig gebruik

12

2

24

Subtotaal

Fte in uren

74

Benodigde uren

2838

Beschikbare uren

2 (fte)

1419

Balans

2838 Zie begroting
0

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU
Soorten

Cat. A-B1 inrichtingen (inclusief project
energiebesparing bij bedrijven)
Cat. B2-D1 + iTV-deelname

Klachten

Klachten

Toezicht

Toezicht in kader handhaving

Hercontrole

Hercontrole

Fte in uren

Benodigde uren
Beschikbare uren

Balans

75

8

600

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

20

10

200

5

8

40

20

5

100

Zie werkprogramma
OMWB

993,3 Zie begroting
0,7 (fte)

993,3
0
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Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2021
Type /functie

Verwacht
aantal P/J

Complexiteit /soort

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

Fte in uren

1872

Benodigde uren

1872

Beschikbare uren boa

1872

Balans

1872 Zie begroting
0

JURIDISCH en BELEID
Soorten

Pre-mediation/advies/waarschuwing

150

3

450

Handhaving

20

23

460

Bezwaar

15

35

350

Voorlopige voorziening/(Hoger) Beroep

10

40

525

5

40

200

WOB-verzoeken

VTH juridisch
beleidsmatig

Beleidsdoelstellingen realiseren en
schrijven/aanpassen verordeningen
etc. en coördinatie

Fte in uren

Benodigde uren
Beschikbare uren

853

2838
2.0 (fte)

1419

Balans

2838 Zie begroting
0

OVERIG
Brandweer

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

Politie

17

2

n.v.t.

Veiligheidsregio
(begroting)

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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