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Bijlage 1  Geprioriteerde handhavingsthema's  

 



 

1 Inleiding 

1.1 Samenvoegen uitvoeringsprogramma's VVH 
Zowel voor integrale veiligheid als voor handhaving wordt 4 jaarlijks een beleid vastgesteld en jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma waarin de planning voor het komende jaar is opgenomen. Doordat de politie zich steeds 
meer richt op haar kernactiviteiten is er minder tijd voor overige activiteiten zoals toezicht op de APV. Deze 
taken worden steeds meer door de gemeente uitgevoerd, door BOA's en door toezichthouders bouwen en milieu 
waardoor er geen logisch onderscheid meer te maken is tussen integrale veiligheid en handhaving. Er is 
behoefte aan een totaal plaatje waarin eenduidige blijkt wat de beschikbare capaciteit is, hoe deze het beste 
verdeeld kan worden over de taken en hoe deze taken geprioriteerd moeten worden. Daarom is er dit jaar voor 
gekozen de beide uitvoeringsprogramma's samen te voegen. 

1.2 Programmatisch handhaven 
In de nota Integraal handhavingsbeleid gemeente Goirle 2014-2017 is een programmatische, planmatige en 
cyclische aanpak van de handhaving vastgesteld, waarover helder en eenduidig gerapporteerd kan worden. De 
processtappen van het programmatisch handhaven zijn daarin weergegeven met een dubbele regelkring (Big-8), 
waarbij de bovenste kring het beleid aangeeft en de onderste kring de uitvoering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het integraal handhavingsbeleid gemeente Goirle 2014-2017 is inhoud gegeven aan de bovenste kring door 
de strategie, de doelen en de prioriteiten te bepalen. In bijlage 1 is het overzicht van de gestelde prioriteiten 
weergegeven.  
 
Het voorliggende uitvoeringsprogramma vormt het middelpunt van de twee kringen, tussen beleid en uitvoering, 
waarin op basis van het beleid een concrete planning van de activiteiten is opgenomen.   
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De nota Integraal handhavingsbeleid gemeente Goirle en de uitvoeringsprogramma's zijn de basis van de 
organisatie en de uitvoering van de handhavingstaken voor de periode 2014-2017. Door het beleid en de 
jaarplannen jaarlijks te evalueren en bij te sturen betekent dit automatisch dat er groei zal plaatsvinden in de 
organisatie en uitvoering, met als doel om uiteindelijk te streven naar een optimale situatie. Zoals 
voorgeschreven in artikel 7.3 lid 3 van het BOR, wordt dit uitvoeringsprogramma na vaststelling door het 
college bekend gemaakt aan de gemeenteraad. 
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2 Evaluatie 

2.1 Landelijke handhavingsstrategie 
Op 3 juni 2014 is de eindversie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS 1.7) door het IPO en het Openbaar 
Ministerie aangeboden tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het idee achter deze LHS is dat handhavende 
instanties, zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie, voortaan op een zelfde 
manier gaan optreden bij geconstateerde overtredingen. Zo ontstaat een gelijk speelveld waarbij men ervan uit 
kan gaan dat handhavers zodanig optreden dat het rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, 
schoon en gezond blijft. 
 
De LHS is opgesteld als vervanging van de Brabantse handhavingsstrategie "Zo handhaven we in Brabant". In 
beide strategieën is het uitgangspunt dat steeds gezocht wordt naar een passende reactie waarbij de 
interventie wordt aangepast aan het gedrag van de overtreder en de aard van de overtreding. In de Brabantse 
strategie werd dit weergegeven door middel van een piramide, in de LHS met een matrix.  
 
Piramide: De piramide is erop gebaseerd dat het gros van degenen voor wie de regels bedoeld zijn (de 

onderkant van de piramide) geneigd is deze regels ook na te leven. Deze groep heeft en andere 
aanpak nodig dan de kleine groep in de top van de piramide die de regels bewust overtreedt. 
Voor de eerste groep wordt meer bereikt door te informeren en te adviseren, voor de laatste 
groep is strafvervolging vaak de beste oplossing. 

Matrix:  In de matrix is het gedrag van de overtreder afgezet tegen de mogelijke gevolgen van de 
overtreding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke 
relevantie. Bij de typering van de overtreder kijkt de handhaver verder dan de bevinding op 
zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavingshistorie mee in beschouwing. Tot 
slot bepaalt de handhaver of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten, op 
basis waarvan de resultaten in de matrix kunnen worden aangepast. 

 
In de Brabantse handhavingsstrategie worden overtredingen ingedeeld in categorieën 0,1 of 2 en voor iedere  
categorie is de te volgen procedure stapsgewijs uitgeschreven. De landelijke handhavingsstrategie hanteert de  
matrix waarin afhankelijk van het gedrag van de overtreder en de mogelijke gevolgen, 16 interventies mogelijk  
zijn. Die interventies zijn globaal omschreven. In ons integraal handhavingsbeleid 2014-2017 is beschreven dat  
wij van de procedure bij categorie 2 overtredingen afwijken op het gebied van flankerend beleid en het  
uitvoeren van een extra hercontrole. In de landelijke handhavingsstrategie is de te volgen procedure minder  
strak voorgeschreven en wijkt de Goirlese werkwijze niet af van de strategie. In 2015 zal in een aparte nota  
uitgebreider op deze nieuwe strategie worden ingegaan, tot die tijd blijven we werken volgens de Brabantse  
handhavingsstrategie.  

2.2 Tussentijdse evaluatie HUP 
Gedurende de eerste helft van 2014 werd duidelijk dat er grote afwijkingen van de geplande werkzaamheden 
zouden komen. In juni 2014 zijn bij de tussentijdse evaluatie de afwijkingen in kaart gebracht en beoordeeld. 
 
2.2.1 Handhavingszaken op gebied van veiligheid 
Halverwege het jaar is al gebleken dat er veel meer tijd nodig was voor handhavingszaken op het gebied van 
veiligheid dan verwacht. Het betrof handhavingszaken op het gebied van (brand)veiligheid, illegale bebouwing, 
strijdig gebruik, drugs, inventariserende controles en verscherpt toezicht.  
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Verscherpt toezicht is uitgevoerd bij panden waar herhaaldelijk strafbare en/of illegale situaties zijn 
geconstateerd. Inventariserende controles zijn uitgevoerd op bedrijfspanden die ogenschijnlijk niet tijdens 
reguliere kantooruren in gebruik zijn. Er wordt niet gekeken naar overtredingen maar wel of er bijzonderheden 
zijn waar te nemen. Met deze informatie wordt een primaire scan gemaakt van het pand, met als doel om te 
bepalen of het pand fysiek gecontroleerd moet worden en op welke wijze dit het meest effectief en veilig 
manier kan worden gedaan. 
 
Bij al deze zaken was het vanwege de veiligheid noodzakelijk om met 2 handhavers op te treden. Doordat vaak 
acuut moest worden opgetreden, zijn de routinematige werkzaamheden en de projecten in de knel gekomen. 
 
De verwachting is dat het aantal en de omvang van dit soort handhavingszaken de komende jaren hoog zal 
blijven. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven: 

• De meldingsbereidheid van burgers en ondernemers voor wat betreft mogelijke illegale en onveilige 
situaties is de laatste jaren toegenomen. Een mogelijk oorzaak hiervan is het zichtbaar integraal 
optreden van gemeenten, in samenwerking met de diverse partners. Ook de steeds nadrukkelijkere 
aandacht van de media bij drugdelicten en de gevolgen voor de directe leef en milieuomgeving kan een 
oorzaak zijn.  

• Door de nauwe samenwerking tussen de toezichthouders en de wijkagenten, die aan het wroeten zijn 
in het Goirlese worden veel illegale praktijken ontdekt, boven water gehaald en aangepakt. Daarbij 
wordt niet zelden een beroep gedaan op de inzet van de gemeente.  

• Succesvol handhavingsbeleid. Door het beleid van de afgelopen jaren, waarbij categoriaal toezicht is 
losgelaten en we meer risicogestuurd en projectmatig zijn gaan toezicht houden en handhaven, is 
steeds beter zicht gekregen op de bedrijven en personen die onze aandacht vragen. Door daar meer op 
te investeren is steeds beter zicht gekregen op bedrijven, panden, personen, maar ook op daartussen 
liggende relaties. Deze aanpak vraagt veel inzet, zeker ook nu het op het plukken van de vruchten 
aankomt. 

 
2.2.2 Project buitengebied verschuiven en propaantanks uitbesteden 
Halverwege het jaar is ervoor gekozen om het project buitengebied uit te stellen en het project propaantanks uit 
te besteden aan de OMWB. Er was nog niet veel werk verricht aan het project buitengebied en nog geen start 
gemaakt met het project propaantanks. In 2010 waren de propaantanks door het RMHT gecontroleerd, en is 
gezien het geconstateerde lage naleefgedrag geadviseerd om na 2 tot 3 jaar een administratieve zelf controle 
uit te zetten. Om die reden is ervoor gekozen om in 2014 op de propaantanks terug te komen. 
 
2.2.3 Extra capaciteit voor bouwtoezicht 
Gebleken is dat het door de acute handhavingszaken niet mogelijk is voldoende toezicht te houden op verleende 
bouwvergunningen. Dit terwijl in het HUP is vastgelegd dat alle bouwvergunningen met betrekking tot het 
bouwen van een woning, bedrijfsruimte, bedrijfsverzamelgebouw, project, het uitbreiden, verbouwen, wijzigen 
van een woning of bedrijfsruimte (muv dakkapellen, erkers en serre's), en het bouwen of uitbreiden van een 
school ter plaatse gecontroleerd zouden worden.  
 
Het is een wettelijke taak om toe te zien op deze bouwvergunningen, en die is niet voldoende uitgevoerd de 
eerste maanden van 2014. Daarnaast levert het ontbreken van toezicht problemen op bij vergunningverlening. 
Als men meldt te gaan storten, zou de toezichthouder administratief moeten controleren of alle toestemmingen 
verkregen zijn en ter plaatse moeten gaan om een controle uit te voeren. Vanwege de acute handhavingszaken 
is dit de afgelopen maanden niet mogelijk gebleken. Zo zijn bij nieuwbouwplannen Heisteeg problemen 
opgetreden doordat tekeningen pas werden aangeleverd nadat de bouw had plaatsgevonden en toen niet bleken 
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te kloppen. Dit heeft veel extra werk opgeleverd voor vergunningverlening. Om deze wettelijke taak toch uit te 
kunnen voeren, is extra capaciteit ingezet in de tweede helft van het jaar. 

2.3 Eindevaluatie 
2.3.1 Afspraken met andere bestuursorganen 
Er zijn met de politie en de gemeente Tilburg periodieke overleggen gepland om het werk onderling af te 
stemmen.  
 
2.3.2 Geplande en uitgevoerde controles rode en grijze spoor 
Zoals bij de tussentijdse evaluatie al duidelijk was geworden, is er heel veel tijd gaan zitten in acute 
handhavingszaken, waardoor reguliere bouw en milieucontroles zijn blijven liggen. Er is dan ook extra capaciteit 
ingehuurd om de achterstand zoveel mogelijk te beperken. In onderstaande tabel zijn de geplande taken 
vergeleken met de werkelijk uitgevoerde taken. Het is op dit moment niet mogelijk cijfers over de uitgevoerde 
bouwcontroles te presenteren, dit is met nnb in de tabel aangegeven. 
 
Taak  Gepland Uitgevoerd 
Routinematige controles Integrale controles 65 50 
 Achterstand gereedmeldingen +/- 500 nnb 
 bouwvergunningen bouwen (adm) 30 nnb 
 bouwvergunningen bouwen (ter plaatse) 110 nnb 
 Handhavings procedure Hemeltjes Ja Ja 
Incidentele controles Milieuvergunningen/meldingen 10 6 
 Illegale bouw 5 7 
 Illegaal gebruik 5 nnb 
 Klachten/ongevallen/incidenten milieu 35 9 
 Klachten/ongevallen/incidenten bouw 35 17 
 Acute handhavingszaken 4 25 
 Eindcontroles milieu 10 0 
 Hard en softdrugs (integrale veiligheid) 10 19 
 Inventariserend 10 64 
Projecten buitengebied Ja Nee 
 hotspots Ja Nee 
 Verscherpt toezicht 3 25 
 Aandachtspanden bedrijventerrein 20 4 
 propaantanks 45 Loopt 
Hercontroles Integrale controles 1e hercontrole 30 63 
 Integrale controles 2e hercontrole 15 8 
 Hard en sofdrugs (integrale veiligheid) 10 8 
 Illegale bouw 5 nnb 
 Propaantanks 1e hercontrole 20 Loopt 
 Propaantanks 2e hercontrole 10 Loopt 
Handhavingstrajecten Opstarten handhavingstrajecten 10 3 
 
Zoals bij de tussentijdse evaluatie al werd verwacht, blijkt uit de tabel dat het aantal handhavingszaken op het 
gebied van veiligheid (acute handhavingszaken, hard en softdrugs en inventariserende controles) veel groter is 
dan gepland.  
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2.3.3 Omgevingsdienst 
De Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant heeft voor de gemeente Goirle een aantal controles uitgevoerd. 
Aan het begin van 2014 is er opdracht gegeven voor het bezoeken van een 18 tal bedrijven. Niet alle bedrijven 
zijn in 2014 door de OMWB bezocht. De reden hiervoor is dat het beschikbaar aantal uren eerder is opgeraakt is 
dan gepland. In 2014 is er namelijk veel tijd gaan zitten in de repressieve handhaving naar aanleiding van 
reguliere controles waaruit bij 6 inrichtingen bleek dat niet aan de vergunningvoorschriften werd voldaan.  
 
Voor het uitvoeringsprogramma van 2014 geldt dat alle industriële bedrijven wel zijn bezocht. Bij geen van deze 
bedrijven is een ernstige overtreding waargenomen. Er zijn geen agrarische bedrijven bezocht. Deze controles 
worden naar 2015 doorgeschoven. 
 
In 2014 zijn er opvallend veel vergunningen/meldingen “ingetrokken”. Dit heeft te maken met het 
overzetten/doorverkopen van ammoniak rechten (in het kader van de Verordening Stikstof van de Provincie 
Noord-Brabant). Ook bij een tweetal bedrijven uit het uitvoeringsprogramma zijn de dierenrechten in 2014 
ingetrokken. Een controle in het kader van het Besluit huisvesting (hoofd aanleiding voor het opnemen in het 
programma) is in deze gevallen niet meer nodig. Er zal ten hoogste nog een eindcontrole moeten plaatsvinden.  
 
Het project propaantanks is in januari 2015 bijna afgerond, en een voorlopige conclusie is dat het naleefgedrag 
veel groter is dan bij de eerste controles in 2010. In 2010 werd in 80% van de gevallen niet nageleefd, terwijl 
er nu in 80% van de gevallen wel wordt nageleefd. 
 
2.3.4 Parkeren en APV toezicht 
In het HUP 2014 is 870 uur aan extra BOA capaciteit gevraagd. Deze uitbreiding is in afwachting van het 
nieuwe collegeprogramma uitgesteld in de raad en uiteindelijk pas op 23 september door de raad aangenomen. 
Het is niet gelukt om deze uitbreiding in 2014 nog te realiseren. De geplande taken voor preventie van 
voertuigcriminaliteit en woninginbraken en extra algemeen toezicht is niet uitgevoerd. 
 
Er is gestart met een proef om de inzet bij parkeertoezicht efficiënter te maken, door het optimum te vinden 
tussen personele inzet en naleefgedrag. Tot op heden lijkt het verminderde toezicht op de blauwe zone geen 
effect te hebben op de naleving van de regels in de blauwe zone. De nalevingsfactor van minimaal 95% (95% 
van de geparkeerde auto's leeft de regels voor parkeren binnen de blauwe zone goed na) wordt ruimschoots 
gehaald. Wel heeft het verminderde toezicht geleid tot minder bekeuringen en dus minder inkomsten vanuit het 
CJIB. 
 
De tijd die is bespaard op de blauwe zone, is gebruikt voor het intensiveren van het overige toezicht. In 2014 is 
het BOA toezicht breder ingezet dan de voorgaande jaren en is veelal in duo's gewerkt. Doordat gewerkt wordt 
met een pool van BOA's is het beter mogelijk het APV toezicht en de jeugdoverlast op te pakken. De BOA's 
maken goed gebruik van de  ervaringen die ze opdoen in de 3 gemeenten en krijgen zo een heel breed beeld van 
het uit te voeren toezicht. Ze wijzen de gemeenten op de problemen die zich voordoen, waaronder gevaarlijk 
geplaatste uitstallingen, verwarrend geplaatste verkeersborden en afvalcontainers. Deze zaken zijn niet altijd op 
eenzelfde manier geregeld binnen gemeenten, dat signaal komt bij gemeenten terecht en geeft daar weer stof 
tot nadenken over welke oplossing het beste gekozen kan worden. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Urenbesteding       
Parkeren (excessen en blauwe zone) 752 694 680 682 659 659 
APV 1354 1288 1510 1454 1232 1318 
Uitgeschreven bekeuringen*       
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Parkeren in blauwe zone 1988 2140 2292 1925 1799 879 
Parkeren op gehandicaptenparkeerplaats 32 38 30 29 21 13 
Parkeren in of op openbaar groen 7 9 13 8 14 3 
Parkeren divers 45 54 42 38 67 32 
Stilstaan niet rijbaan gebruiken 41 49 53 42 33 42 
Gevaar of hinder veroorzaken 0 0 1 3 3 0 
Fietsen in voetgangersgebied 0 6 0 19 4 36 
Hondenoverlast 5 5 0 3 3 17 
Verkeerd inrijden eenrichtingsstraat 0 0 0 0 0 14 
Op of aan de weg zijn behoeften doen 0 0 0 0 0 2 
Standplaats innemen 0 0 0 0 0 2 
Zich ophouden in een portiek zonder doel 0 0 0 0 0 2 
Totaal 2.118 2.301 2.431 2.067 1.944 1.042 
* Van deze bekeuringen ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het CJIB. Voor parkeerbonnen 25 euro per bon en 
voor APV bonnen 40 euro per bon. 
 
Onderstaand een overzicht van de aard van de meldingen die de BOA's hebben afgehandeld. Het betreft de 
meldingen die via de gemeente (meldpunt, receptie , BOA coördinator of opzichters) aan de BOA's zijn 
doorgegeven van juli 2014 tot oktober 2014.  

verkeer
milieu
overig
honden

 
In 2014 is bij de volgende evenementen toezicht door de BOA's gehouden: 

• Huldiging van Ireen Wust 
• Carnaval 
• Koningsdag 
• Lentement 
• Streetrace 
• Kermis 
• Kelder festival 
• Mill Hill rommelmarkt 

Afgesproken was dat er bij ieder evenementenoverleg een BOA aanwezig zou zijn om te beoordelen of en in 
welke mate toezicht bij evenementen nodig is. Door capaciteitsproblemen bij P1 is dit niet altijd gelukt, en 
moest er vaak lastminute nog iets geregeld worden voor evenementen. Wanneer het nodig was is er 
daadwerkelijk toezicht geweest, maar het kan vooraf beter geregeld worden. Daarom  zijn er afspraken 
gemaakt om dit in 2015 goed te regelen. De doelstelling van 10 evenementen is niet gehaald, maar er bleken 
ook geen 10 evenementen te zijn waar toezicht nodig was. 
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2.3.5 Drank en horeca toezicht 
Onderstaand een overzicht van de drank en horecawet (DHW) controles die in 2014 zijn uitgevoerd. Met name 
de controles bij evenementen zijn door de Drank en Horeca BOA samen met een BOA van P1 uitgevoerd. De 
DHW BOA werkt voor 3 gemeenten en houdt naast DHW controles ook nog APV toezicht. Dit specialistische 
DHW toezicht heeft geleid tot een aantal goede verbeteringen in de wijze waarop we ontheffingen verlenen. De 
constateringen die de DHW BOA tijdens zijn controles deed hebben vaak geleid tot veel discussie over wat de 
regels nu precies zijn en wat we zouden willen. Zo hebben we naar aanleiding hiervan bijvoorbeeld de wijze 
waarop de artikel 35 ontheffingen afgeven aangepast.  
 
Ook is gebleken dat het voor de DHW BOA moeilijk was uitvoering te geven aan het voorgestelde programma, 
omdat hij nog niet goed bekend is in Goirle en in Oisterwijk zijn werkplek heeft. Dit zal naar verwachting in 
2015 stukken beter zijn doordat de ervaringen van dit jaar worden meegenomen. Concrete 
handhavingsverzoeken vanuit Goirle werden altijd goed opgepakt. Voor 2015 is het belangrijk vooraf goede 
afspraken te maken met de DHW BOA over hoe en wanneer de geplande controles moeten worden uitgevoerd.  
 
DHW controles 2014   
 aantal uren 
Evenementen 5 55 
(niet) vergunningsplichtige horeca 5 10 
Para commerciële horeca 8 6 
Juridische afhandeling 2 16 
 
De gecontroleerde evenementen zijn:  

• Carnaval 
• Lentement 
• Streetrace 
• Kermis 
• Kelderfestival 

 
Er zijn 4 mondelingen, en 1 schriftelijke waarschuwing uitgedeeld, en is 1 boete uitgedeeld aan jongere onder de 
18 met alcohol en er loopt een procedure voor een bestuurlijke boete voor het overtreden van de DHW regels. 
 
2.3.6 SSIB 
De communicatie vanuit SSIB naar gemeenten is verbeterd in 2014. Er worden algemene nieuwsflitsen 
verstuurd om gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het project en per kwartaal krijgen 
we een overzicht van de controles en constateringen die zijn gedaan in Goirle. In 2014 zijn in Goirle de volgende 
zaken opgepakt (t/m juni):  

• Extra controle op XTC dump in nachtelijke uren (4 maal) 
• Asbest afval 
• Overig afval (5 maal) 
• Afvalverbranding 
• Stroperij (2 maal) 
• Vooronderzoek voor eventuele motorcrossactie (2 maal) 
• Hennep afval  
• Illegaal vissen  
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2.3.7 Asbest 
Er is een begin gemaakt met het controleren van de meldingsformulieren van de milieustraat, maar door de 
acute handhavingszaken is het niet gelukt dit zoals gepland bij te houden en is er nog geen checklist opgesteld.   
 
2.3.8 Brandweer 
Van panden met een gebruiksvergunning controleert de brandweer de brandveiligheid. De frequentie van deze 
controles wordt gebaseerd op een risico indeling die de brandweer maakt waarbij de hoogst geprioriteerde 
panden (risicoklasse A en B) het meest frequent worden bezocht.  
 
Controles gebruiksvergunningen  
Risicoklasse Aantal 
A 32 
B 15 
C 15 
D 8 
 
2.3.9 Doelstellingen 
Onderstaand een overzicht van de doelstellingen, waarbij in kleur is aangegeven of de doelstelling is behaald of 
niet. Onder de doelstelling is een evaluatie ervan opgenomen. Groen houdt in dat de doelstelling is gehaald, rood 
dat de doelstelling niet is gehaald en in het oranje is aangegeven dat er nog gewerkt wordt aan de doelsteling.  
 
De doelstellingen van het HUP worden per onderwerp in de volgende hoofdstukken verder beschreven. 
 
Uitvoeringsprogramma 2014 
Input doelstellingen 
4.2.1 De BOA capaciteit wordt flexibeler ingezet, naast dagdiensten, worden ook avonddiensten gelopen om 
problematiek in de avond op te kunnen pakken.  
De BOA's zijn inderdaad flexibel ingezet 
4.2.3 In 2014 zullen 600 toezichtsuren worden ingezet voor het project handhaving buitengebied.  
Project is niet uitgevoerd in 2014 omdat tijd aan  veiligheidstaken is besteed. 
4.2.4 In 2014 is 220 uur beschikbaar voor toezicht en handhaving op verleende omgevingsvergunningen 
activiteit bouw. 
Dit is niet helemaal gelukt in 2014 omdat de tijd aan veiligheidstaken is besteed. 
4.2.5 In 2014 is voor de handhavers 72 uur beschikbaar voor de verdere normalisatie van Woonwagenlocatie 
de Hemeltjes  
Dit wordt volgens planning opgepakt. 
Prestatiedoelstellingen 
4.3.1 Minimaal 2 keer per maand wordt door de BOA toezicht in het buitengebied gehouden (o.a. op 
wildcrossen en afval). 
Dit wordt zo door de BOA's uitgevoerd. 
4.3.2 Bij minstens 10 vergunde evenementen wordt door de BOA toezicht gehouden op de verleende 
vergunning. 
Waar nodig zijn BOA's  bij evenementen aanwezig geweest.  
4.2.2. Bij 10 evenementen waar veel jongeren op af komen worden controles op leeftijdsgrenzen uitgevoerd. 
Waar nodig zijn BOA's  bij evenementen aanwezig geweest.  
4.3.4 Alle omgevingsvergunningen activiteit bouw mbt onderstaande activiteiten worden ter plaatse 
gecontroleerd: 
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-bouwen woning/bedrijfsruimte/bedrijfsverzamelgebouw/project  
-uitbr./verb./wijz./van een woning /bedrijfsruimte (muv dakkapellen, erkers en serre's)  
-bouwen/uitbreiden school 
Dit is niet volledig gelukt in 2014 omdat de tijd aan andere veiligheidstaken is besteed. 
4.3.5 Bij ernstige vermoedens van de aanwezigheid van een hennepkwekerij of – stekkerij wordt uit 
veiligheidsoogpunt deze inrichting binnen 2 weken bezocht 
Hier is veel tijd in gaan zitten omdat zich veel zaken hebben voorgedaan in 2014. 
4.3.6 In 2014 worden alle inspectierapporten na asbestverwijdering administratief gecontroleerd. 
Dit is niet gedaan in 2014 omdat de tijd aan veiligheidszaken is besteed.. 
4.4.1 Op 1 augustus is 60% van het controleprogramma uitgevoerd, aan het eind van het jaar is het 
controleprogramma volledig uitgevoerd;  
Het programma is niet conform uitgevoerd omdat meer tijd voor veiligheidszaken nodig was dan verwacht. 
Naleefdoelstellingen 
4.4.1 In 2014 zijn er alleen kansspelautomaten aanwezig in hoogdrempelige inrichtingen of in samengestelde 
inrichtingen die aan de hiervoor geldende eisen voldoen.  
Juridische handhavingstrajecten hiervoor lopen. 
Effectdoelstellingen 
4.5.1 Op alle meldingen omtrent illegaal stoken wordt actie ondernomen door een BOA. 
Dit is nog niet aan de orde geweest 
 
Beleid 2014-2017 
Input doelstellingen 
5.1.1.1 De BOA capaciteit wordt structureel verdubbeld tot 2 fte om de taken uit de kadernota integrale 
veiligheid (overlastgevende jeugd, alcoholgebruik onder jongeren, voertuigcriminaliteit, kwaliteit van de 
woonomgeving en woninginbraken) en extra toezicht in het buitengebied op te kunnen pakken. 
De BOA capaciteit is met 0,4 fte uitgebreid om de genoemde taken te kunnen uitvoeren. De doelstelling is 
daarmee niet helemaal gehaald. 
5.1.1.2 Jaarlijks wordt 13.000 euro besteed aan BIBOB beleid en coördinatie.  
In 2014 is dit geld besteed aan het opstellen van een nieuw Bibob beleid. 
Prestatiedoelstellingen 
5.1.2.1 Jaarlijks wordt het HUP, met daarin de evaluatie van het afgelopen jaar, voor 1 februari van dat jaar 
vastgesteld.  
Dat is niet gehaald in 2014 omdat de BOA capaciteitsuitbreiding die in het HUP was aangevraagd meer 
besluitvormingstijd vergde. 
5.1.2.2 Bij een geconstateerde overtreding van enige omvang wordt binnen 2 weken na controledatum het 
verslag verstuurd, streven de toezichthouders ernaar binnen 10 weken de overtreder te bewegen de 
overtreding op te heffen. Als dat niet tot resultaat leidt wordt het dossier overgedragen aan de 
handhavingsjurist. Nadat handhavingszaken van de handhavers aan de jurist zijn overgedragen, wordt door de 
jurist binnen 2 weken een voornemen tot handhaven verstuurd en ligt er binnen 8 weken een voorstel bij het 
college.  
Deze termijnen worden nog niet altijd gehaald. Hiervoor wordt een aparte doelstellig voor 2015 opgenomen.  
5.1.2.3 100% van de bezochte bedrijven en instellingen die geen dekkende vergunning hebben, worden 
aangeschreven om of de activiteiten te staken of de activiteiten te legaliseren.  
Dit is gehaald in 2014 
5.1.2.4 Na toetsing en terugkoppeling aan de melder van een milieumelding wordt er binnen 1 maand een 
afspraak gemaakt voor een controle.  
Dit wordt vaak wel gehaald. 
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5.1.2.5 Type B en C inrichtingen worden minimaal eens in de 5 jaar gecontroleerd; 
Dit wordt wel gehaald. 
5.1.2.6 In 2017 wordt naast standaard toezicht ook gewerkt met andere handhavingsvormen (bijvoorbeeld 
digitaal toezicht/zelftoezicht). 
Zowel aan de beleidskant als aan de uitvoerden kant is hier in 2014 geen tijd voor vrijgemaakt vanwege 
urgentere zaken.  
Naleefdoelstellingen 
5.2.1.1 De gemiddelde nalevingsfactor in de blauwe zone is 95%. 
Dit is in 2014 gehaald. 
5.2.1.2 In 2017 is het aantal tweede hercontroles van 25% naar 20% teruggebracht; 
Hier is niet specifiek aan gewerkt in 2014. 
5.2.1.3 In 2017 worden 40% meer aanvang en gereedmeldingen bouwwerkzaamheden gedaan ten opzichte 
van 2014. 
Hier is niet specifiek aan gewerkt in 2014. 
Effect doelstellingen 
5.2.2.1 In 2017 voldoen de LPG tankstations aan de milieu- en externe veiligheidseisen; 
Hier wordt aan voldaan in 2014. 
5.2.2.2 Het project buitengebied leidt ertoe dat in 2017 bestemming en gebruik overeen komen voor de 
percelen in het buitengebied; 
Dit project is niet uitgevoerd in 2014. 
 

2.4 Integrale veiligheid 
Voor de evaluatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid zijn cijfers van veel externe partners nodig. 
Gezien strakke de tijdsplanning voor het uitvoeringsprogramma handhaving, is het niet mogelijk deze cijfers 
tijdig te ontvangen. Daarom volgt dit gedeelte van de evaluatie in een aparte nota halverwege 2015. 
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3 Bouwen en Milieu 

3.1 Inleiding 
Naast de pure bouw en milieu controles kan het in sommige gevallen nuttig zijn om integrale controles uit te 
voeren waarbij bouwen en milieu tegelijk worden meegenomen. De laatste jaren heeft veel nadruk gelegen op de  
integrale controles, waardoor er geen tijd meer overbleef om de pure bouw en milieu taken uit te kunnen 
voeren. Daarnaast zijn de integrale controles zich steeds meer gaan richten op veiligheidsproblemen, waarbij 
bouwen en milieu slechts van ondergeschikt belang was.  
 
Onderstaand is een duidelijke onderverdeling gemaakt tussen bouw, milieu en integrale werkzaamheden. De 
acute handhavingszaken die vaak uit integrale veiligheidsproblemen voortkomen worden in de volgende 
paragrafen ondergebracht.  

3.2 Bouwen 
3.2.1 Inleiding 
De handhavingstaken voor het bouwtoezicht kunnen als volgt worden ingedeeld.   
• Routinematig toezicht; 

Routinematig toezicht richt zich op die zaken waar vergunningverlening aan ten grondslag ligt. Bezien 
wordt dan of er wel overeenkomstig de verleende vergunning wordt gehandeld. 

• Incidentele controles; 
Het gaat hierbij om een geplande controle van een gebied of locatie op illegale activiteiten zonder dat 
hiervoor directe aanwijzingen zijn dat dergelijke situaties zich in het betreffende gebied c.q. op de locatie 
voordoen (opsporing). Verder betreft het controles naar aanleiding van klachten en meldingen van derden of 
vanwege eigen constateringen. Deze vormen aanleiding voor een onderzoek om te bezien of daadwerkelijk 
sprake is van een illegale activiteit. 

• Bijzondere projecten; 
Buitengewone inspecties die gericht zijn op een bepaalde branche (bijvoorbeeld horeca), op bepaalde 
aspecten (bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften) of op een bepaald gebied (bijvoorbeeld bedrijventerrein 
Tijvoort).  

• Hercontroles; 
De hercontroles vinden plaats als vervolg op een eerste controle om te controleren of de overtredingen die 
bij de eerste controle, zo die zijn geconstateerd, ongedaan zijn gemaakt.  

 
3.2.2 Routinematig toezicht 
Indien voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning is verleend dient erop te worden 
toegezien dat het betreffende bouwwerk conform de verleende vergunning wordt gebouwd. De afgelopen jaren 
is gebleken dat het door tussenkomst van acute handhavingszaken ondoenlijk is om de routinematige bouw 
controles goed uit te voeren.  
 
Het is van belang dat er tijdens het bouwen van een bouwwerk gecontroleerd wordt op de naleving van de 
vergunning. Het is echter niet efficiënt en daarnaast praktisch onmogelijk om elk bouwwerk op elk punt van de 
bouw te controleren. De controles zullen zich dan ook juist richten op de cruciale momenten in een bouwproces 
en op specifieke aandachtspunten. 
 
Tijdens de bouw zijn 6 verschillende controlemomenten te onderscheiden: 
• de start van de bouw (deze is administratief). 
• controle van de fundering  
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• voortgangscontrole, de aard van de controle is afhankelijk van hoe ver de bouw gevorderd is 
• bij het bouwen van de verdiepingsvloeren wordt de wapening gecontroleerd. 
• controle brandveiligheid 
• eindcontrole. 
 
De controle van de fundering, de wapening en de eindcontrole worden gezien als meest kritieke punten in de 
bouw. Controles van bouwwerken waar de fundering niet of minder van belang is worden als minder risicovol 
beoordeeld en krijgen daarmee minder prioriteit. Voorbeelden van dit type bouwwerken zijn het bouwen van een 
zwembad of het plaatsen van een dakkapel.  
 
De bouw van een carport, dakkapel, erker, overkapping, schuur, serre, berging, garage, tuinhuisje en het 
wijzigen van de gevel/gevelreclame en sloop wordt administratief gecontroleerd. Het (ver)bouwen , uitbreiden, 
van een woning, bedrijfsruimte, bedrijfsverzamelgebouw, school, woongebouw of project wordt ter plaatste 
gecontroleerd.  
 
Bouwcontroles in Goirle 
Type controle Aantal Controleduur Benodigde uren per jaar 
Administratief bouw 30 2 60 
Administratief sloop 50 2 100 

Bouw ter plaatse 100 6 600 
 
 
3.2.3 Brandweer 
Regionaal zijn met betrekking tot brandveiligheid de volgende prioriteiten benoemd: 
• Gebouwen met verminderd zelfredzame gebruikers;  
• Industrie waar externe veiligheid van belang is; 
• Nachtrecreatie. 
 
Voor Goirle is met name de eerste categorie van belang; hier zal extra aandacht aan worden besteed bij 
controles. De controles zijn er met name op gericht om mensen bewust te maken van de risico's en niet zozeer 
om handhavend op te treden. In onderstaande tabel zijn de geplande controles voor de risicoklassen A en B 
weergegeven. 
 
Planning controles 2015 
Risicoklasse aantal 

A 18 
B 12 

 
3.2.4 Asbest 
In 2015 wordt de afgesproken procedure voor asbestsloopmeldingen, waarbij stortingsbewijzen vanuit de 
milieustraat terug naar de gemeente worden gestuurd en worden vergeleken met de ingediende sloopmeldingen  
gevolgd.  
 
3.2.5 Doelstellingen 
Om te kunnen werken aan de doelstellingen 5.2.1.3 en 5.2.2.2 uit het handhavingsbeleid, worden voor 2015 de  
volgende doelstellingen opgenomen: 
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a. Alle omgevingsvergunningen. bouw met betrekking tot bepaalde activiteiten worden ter plaatse 

gecontroleerd. 
b. In 2015 worden alle inspectierapporten na asbestverwijdering administratief gecontroleerd. 

3.3 Milieu 
3.3.1 Inleiding 
De handhavingstaken voor het grijze spoor kunnen als volgt worden ingedeeld.   
• Routinematige controles 

Jaarlijks wordt een aantal bedrijfsprofielen geselecteerd waarvan de bedrijven routinematig worden 
gecontroleerd.  

• Incidentele controles  
Hieronder vallen controles naar aanleiding van vergunningverlening of ingediende meldingen (preventief) en 
controles naar aanleiding van klachten, meldingen, ongevallen en incidenten (repressief) 

• Bijzondere handhavingsprojecten 
Deze projecten zijn gericht op een bepaalde branche, op bepaalde aspecten of op een bepaald gebied.  

• Hercontroles 
De hercontroles vinden plaats als vervolg op een eerste controle om te controleren of de overtredingen die 
bij de eerste controle zijn geconstateerd ongedaan zijn gemaakt.  

 
3.3.2 Routinematige controles 
Alle inrichtingen in de gemeente Goirle, waarvoor de gemeente Goirle het bevoegd gezag is, zijn ingedeeld in de 
typen A, B en C volgens het Activiteitenbesluit. Type A-inrichtingen zijn inrichtingen die weinig milieurelevante 
activiteiten verrichten. Deze inrichtingen hebben geen verplichting om een melding te doen aan het bevoegd 
gezag bij oprichting of wijziging. Toezicht en handhaving in het kader van milieu zijn bij deze inrichtingen minder 
relevant, wel is gebleken dat het vaak om andere redenen (rode spoor, veiligheid) van belang is deze bedrijven 
toch te bezoeken. Type B en C bedrijven verrichten wel milieurelevante activiteiten en dienen regelmatig 
gecontroleerd te worden. In onderstaande tabel is weergegeven om welke aantallen het ongeveer in Goirle gaat 
en welke controle frequentie wordt gehanteerd. De controlefrequentie is overigens afhankelijk van het 
nalevingsgedrag van de inrichting.  
 
Inrichtingen in Goirle  
Type inrichting Aantal Controleduur Controle frequentie Benodigde uren per jaar 

B 350 10 uur Eens in de 5 jaar 700 
C 40 15-20 uur Eens per jaar 700 

 
Toezicht op de meest complexe en risicovolle type C inrichtingen wordt al enkele jaren door de omgevingsdienst 
uitgevoerd. Voor 2015 is de OMWB gevraagd controles uit te voeren bij 18 bedrijven. 
 
De routinematige controles bij categorie B bedrijven die door de eigen toezichthouder worden uitgevoerd komen 
de laatste jaren steeds verder in de knel. Dit komt doordat er steeds meer tijd nodig is voor veiligheid 
gerelateerde handhavingszaken en doordat veel bedrijven integraal zijn gecontroleerd, waarbij vanwege de 
integraliteit niet alle milieuaspecten uitvoerig werden meegenomen. Om weer een goed beeld te krijgen van de 
naleving van de milieuregels bij alle inrichtingen, is het van belang de gemiddelde controlefrequentie weer te 
hanteren.  
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3.3.3 Asbest en bodemkwaliteit door OMWB 
Toezicht op het Besluit bodemkwaliteit is een basistaak en wordt dan ook voor de gemeente Goirle uitgevoerd 
door de OMWB. Hiervoor is ongeveer 40 uur beschikbaar gesteld. Aangezien de toepassers van grond vaak 
grensoverschrijdend werken is het ook noodzakelijk om een meer regio brede aanpak op te zetten voor het 
toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. Toezicht per gemeente zal moeten plaatsmaken voor toezicht per regio. 
Het jaar 2015 zal door de OMWB worden gebruikt om over te gaan naar een level playing field (lpf) situatie voor 
de gehele OMWB regio. Dit kan worden bereikt door een meer output (risico) gestuurde aanpak. Binnen de regio 
houdt LPF in: gelijke situaties geven gelijke behandeling. Het jaar 2015 zal worden gebruikt als een 
overgangsjaar. Er zal veel overleg zijn met de contactpersoon bij de gemeente Goirle om de voortgang en risico 
indeling van bepaalde activiteiten in te delen. 
 
In 2014 is duidelijk geworden dat het toezicht op bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden met asbest een 
basistaak is. Dit zal dan ook moeten worden opgepakt door de OMWB en hiervoor is ongeveer 40 uur 
beschikbaar gesteld. Binnen de OMWB is in het laatste kwartaal van 2014 hard gewerkt om de processen vast 
te stellen en voldoende geschoold personeel in huis te hebben om de taken te kunnen uitvoeren sinds december 
2014 is de OMWB gereed voor deze (extra) taak. De processchema’s zijn bekend en volgens deze werkwijze 
zullen sloopmeldingen bij de OMWB worden aangemeld. Het verwijderen van asbest door particulieren met een 
maximum oppervlakte van 35 m2 is overigens geen basistaak. Ook voor het toezicht op asbest is voor een risico 
gestuurde aanpak gekozen. Sloopwerkzaamheden worden in een risico klasse ingedeeld (afhankelijk van de 
activiteit, bedrijf, etc) en op basis daarvan wordt een controle frequentie vastgesteld. Dit zal altijd in nauw 
overleg met de gemeente Goirle gebeuren. Net als bij het toezicht op het Besluit bodemkwaliteit zal ook bij het 
toezicht op asbest worden gestreefd naar LPF voor de gehele regio. 
 
3.3.4 Doelstellingen 
Om te kunnen werken aan de doelstellingen 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.3  en 5.2.2.1 uit het handhavingsbeleid, 
worden voor 2015 de  volgende doelstellingen opgenomen: 

a) Uitbreiding van de capaciteit voor het uitvoeren van milieucontroles. 
b) Het proces en de afstemming van de procedures na ontvangst van een milieumelding afstemmen 

tussen vergunningverlening en handhaving en vastleggen. 
c) Met behulp van Squit de frequentie van controlebezoeken bij categorie B en C bedrijven volgen. 
d) Bedrijven zonder dekkende vergunning worden aangeschreven. 
e) LPG tankstations worden jaarlijks gecontroleerd.  

3.4 Bouwen en Milieu integraal 
3.4.1 Inleiding 
Waar bouwen en milieu beiden van belang zijn worden controles, soms in project vorm, integraal uitgevoerd. 
Afhankelijk van de doelstellingen van project, houdt dit vaak wel in dat de aspecten bouwen en milieu beiden in 
hoofdlijnen worden bekeken en dus minder diepgaand dan als er afzonderlijke controles zouden worden 
uitgevoerd. 
 
3.4.2 Doelstellingen 
De doelstellingen die hier zijn opgenomen hebben betrekking op integrale projecten of op de te volgen 
procedures in het kader van bouwen en milieu handhaving.  
 
De afgesproken procedure vanaf het constateren van een overtreding tot het college voorstel voor handhaving 
wordt nog niet altijd gehaald. De verwachting is dat dit door het opdoen van meer ervaring de komende jaren 
zal verbeteren. Om te kunnen werken aan de doelstelling 5.1.2.2 uit het handhavingsbeleid wordt voor 2015 de 
volgende doelstelling opgenomen: 
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a. In 2015 wordt bekeken hoe we de afgesproken termijnen voor de procedure vanaf het constateren van 

een overtreding tot aan het collegevoorstel kunnen bijhouden en volgen. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige functie van beleidsadviseur vergunningverlening en handhaving te 
weinig capaciteit heeft om gedurende het jaar ondersteuning te geven om de plannen uit het HUP te realiseren. 
Zo is het in die jaren niet gelukt om aandacht te besteden aan nieuwe handhavingsvormen en om mede de koers 
te bepalen van waar gedurende het jaar de handhavingscapaciteit zou moeten worden ingezet. De doelstelling 
die we voor 2015 dan ook opnemen om de doelstellingen 5.1.2.1 en 5.1.2.6 te halen is: 
 

b. Afspraken maken over de rol van de beleidsadviseur vergunningverlening en handhaving in het  
ondersteunen van de uitvoering van de plannen uit het HUP.  
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4 Parkeren 

4.1 Blauwe zone 
De blauwe zone is ooit ingesteld om de parkeerdruk in het centrum te verminderen, zodat meer mensen dicht bij 
de winkel een parkeerplekje kunnen vinden. Om te kunnen controleren of men te lang parkeert, is de blauwe 
schijf verplicht gesteld. De meeste overtredingen worden begaan doordat men de schijf vergeet te plaatsen, 
wat echter niet wil zeggen dat men te lang heeft geparkeerd. Op deze manier bekeurd worden geeft mensen 
een gevoel van onrechtvaardigheid, omdat de regel van maximaal 2 of 3 uur parkeren vaak niet eens is 
overschreden, of omdat er geen sprake was van grote parkeerdruk. Zo kan het voorkomen dat een auto op een 
vrijwel lege parkeerplaats wordt beboet. Toch is handhaving van de blauwe zone nodig omdat de regel anders 
door niemand meer zal worden nageleefd.  
 
Om de meeste vervelende bekeuringen (op bijvoorbeeld een vrijwel leeg parkeerterrein) te voorkomen wordt in 
2015 het toezicht op de blauwe zone zoveel mogelijk uitgevoerd op de dagen en tijden dat de parkeerdruk het 
grootst is. Zoals in de evaluatie is aangegeven heeft het verminderen van toezicht op de blauwe zone (nog) niet 
geleid tot slechter naleefgedrag. Voor 2015 wordt dit verminderde toezicht dan ook aangehouden, waarbij we 
wel de nalevingsfactor blijven meten.   
 
Om doelstelling 5.2.1.1 van het handhavingsbeleid te blijven halen, wordt voor 2015 de volgende doelstelling in 
het HUP opgenomen: 
 

a) Iedere kwartaal wordt de nalevingsfactor van de blauwe zone bepaald. 

4.2 Parkeerexcessen 
Met name tijdens evenementen, maar ook in hun standaard controle rondes wordt door de BOA's gecontroleerd 
op parkeerexcessen, zoals parkeren op een laad-en los plaats, in het groen, voor een uitrit of op een 
gehandicaptenparkeerplaats. Daarnaast controleert de BOA ook op het weggebruik in een eenrichtingsstraat.  
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5 Kwaliteit van de woonomgeving 

5.1 BOA's 
De BOA's houden toezicht op de kwaliteit van de woonomgeving door te controleren op de regels uit de APV en 
de afvalstoffenverordening. Onderstaand worden enkele specifieke onderwerpen hieruit toegelicht. 
 
5.1.1 Evenementen 
Het is gezien de beschikbare capaciteit ondoenlijk, maar ook niet nodig om bij alle evenementen toezicht te 
houden. Tijdens de 6 wekelijkse evenementen overleggen zal bepaald worden of en in welke mate BOA toezicht 
nodig is. Door capaciteitsgebrek kon de BOA het afgelopen jaar niet altijd bij het evenementen overleg zijn, voor 
2015 wordt hiervoor een aparte doelstelling opgenomen.   
 
5.1.2 Buitengebied 
Toezicht in het buitengebied zal wekelijks meegenomen worden, waarbij een paar keer per jaar samen met de 
BOA van SSIB een ronde door het buitengebied wordt gemaakt om elkaar op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in het buitengebied. 
 
5.1.3 Algemeen toezicht 
Doordat de politie steeds meer tijd besteed aan haar kerntaken, is er minder capaciteit beschikbaar voor 
algemeen toezicht. De BOA vult dit gat deels op door toezichtsrondes te maken in de wijken. Alleen al het 
toezicht van de BOA leidt ertoe dat men zich aan de regels houdt en draagt tevens bij aan het gevoel van 
veiligheid van de burgers. Ook vormt de BOA op deze manier een goed aanspreekpunt voor de problemen die 
zich in de wijken voordoen.  
 
5.1.4 Jaarwisseling 
Elk jaar bereidt de gemeente Goirle samen met de Politie, Mainframe en BOA de komende jaarwisseling voor. De 
BOA neemt deel aan de vooroverleggen die 4 keer plaatsvinden. Tijdens deze overleggen wordt bepaald hoe de 
inzet en toezicht van de BOA rond Oud&Nieuw zal zijn. Na de jaarwisseling vindt er een evaluatie plaats. 
 
5.1.5 Overig APV toezicht 
In de standaard controlerondes worden meldingen opgepakt en wordt toezicht gehouden op caravans, 
aanhangers en afval. 
 
5.1.6 Doelstellingen 

a) Tijdens het evenementenoverleg wordt bepaald of BOA toezicht nodig is bij evenementen. 
b) Op alle meldingen omtrent illegaal stoken wordt actie ondernomen door een BOA. 
c) Minimaal 2 keer per maand BOA toezicht in buitengebied. 
d) De raad informeren over de resultaten van de extra ingezette BOA uren, dit in vergelijking met de BOA 

resultaten in Oisterwijk en Hilvarenbeek. 

5.2 SSIB 
Met het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB) worden in Brabant regionale handhavers in het 
buitengebied ingezet om een netwerk te vormen van de toezichthouders van verschillende organisaties 
(gemeenten, waterschappen, particuliere grondbezitters, en natuurorganisaties) die in het buitengebied 
aanwezig zijn om zo grensoverschrijdende problemen te kunnen oppakken.  
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In 2015 wordt deelname aan het project gecontinueerd. Dit project levert 4 tot 6 uur per week toezicht in het 
buitengebied door een regionale toezichthouder en de beschikbaarheid van een centraal meldpunt waar 24 uur 
per dag overtredingen en klachten gemeld kunnen worden door burgers of andere handhavende instanties. 
Doelstellingen van dit project zijn: 

a) Verbeteren kwaliteit buitengebied 
b) Vergroten naleefgedrag 
c) Vergroten pakkans en beleving ervan 
d) Effectievere, professioneler en doelmatiger toezicht en handhaving 
e) Netwerkontwikkeling van de diverse toezichthouders die in het buitengebied aanwezig zijn (gemeenten, 

natuurorganisaties, waterschappen, particuliere grondbezitters) 

5.3 Wet basisregistratie personen 
Op grond van de Wet basisregistratie personen kan het college toezichthouders aanwijzen die toezien op de 
naleving van de verplichtingen uit de wet. In de praktijk blijken overtredingen van de Wet basisregistratie 
personen vaak samen te vallen met overtredingen van bouwregelgeving (illegale bewoning, criminaliteit e.d.). 
Het ligt dan ook voor de hand om toezichthouders bouwen en milieu aan te wijzen als toezichthouder voor deze 
wet, maar omdat er de afgelopen jaren al is geconstateerd dat de beschikbare capaciteit niet voldoende is om 
de reguliere bouw taken op te kunnen pakken, is het niet reëel om deze toezichthouders voor nog meer taken 
aan te wijzen. Omdat dit toezicht toch uitgevoerd zal moeten worden, wordt de benodigde capaciteit wel 
meegenomen in dit uitvoeringsprogramma. 
 
Het zal gaan om ongeveer 6 gevallen per maand, waarvoor 1 uur aan toezichtscapaciteit benodigd zal zijn. De 
verdere afhandeling van eventuele geconstateerde overtredingen zal door de afdeling burgerzaken worden 
opgepakt. 

5.4 Onveilige woonsituaties 
Het komt regelmatig voor dat er onveilige woonsituaties, bijvoorbeeld vervuilde woningen,  worden 
aangetroffen. Deze situaties kunnen veel overlast geven voor de buurt en bovendien (brand) gevaarlijk zijn. 
Toezichthouders bouwen en milieu houden toezicht op dergelijke woonsituaties en treden indien nodig 
handhavend op. Dit wordt vaak samen met de politie opgepakt. Het gaat hierbij doorgaans om tijdsintensieve 
trajecten. 

5.5 Veilige woonomgeving 
In zekere zin is dit veiligheidsthema uniek. Er zijn namelijk geen objectieve cijfers te benoemen waardoor het erg 
lastig is gerichte acties uit te voeren. Aan de andere kant is het zeer onwenselijk als mensen ’s avonds niet 
meer naar buiten durven en zich zelfs in het eigen huis niet veilig voelen. Door enerzijds uitvoering te geven aan 
tal van maatregelen om de objectieve veiligheid te verbeteren en anderzijds duidelijk te communiceren over deze 
inspanningen zou een deel van de onveiligheidgevoelens weggenomen moeten worden. 
 
Dit thema kent in de kadernota de ambitie: ‘toename van het veiligheidsgevoel bij inwoners van de gemeente 
Goirle’. Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 gemeente Goirle is gebleken dat het veiligheidsgevoel van de 
Goirlese inwoners is verbeterd. Helaas zijn er geen recentere cijfers aanwezig aangaande de (subjectieve) 
veiligheidsbeleving onder de inwoners van de gemeente Goirle. Structurele deelname aan de ‘Veiligheidsmonitor’ 
blijft gewenst om de ontwikkelingen op dit thema te kunnen blijven volgen en tot directe actie te kunnen 
overgaan. Desondanks blijft dit strategisch thema voor het jaar 2015 continue aandacht van de gemeente 
vragen; het betreft immers een kerntaak van de gemeente om de veiligheid van de inwoners en de veiligheid in 
de openbare ruimte te bewaken. 
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In dit kader kan ook het project “Veilige Honken” worden genoemd. Een veilig honk is een plek waar kinderen, 
onderweg naar school, terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zo’n veilig honk is een woning 
die op een route staat waar veel schoolgaande jeugd langs komt. Een goed voorbeeld is de Beeksedijk waar veel 
schoolgaande kinderen uit Hilvarenbeek gebruik van maken richting het Mill-Hillcollege te Goirle. Bewoners die 
meedoen aan dit project laten dit zien door een “Veilig Honk”-bord op een goed zichtbare plaats neer te zetten. 
De hulp kan concreet bestaan uit het plakken van een pleister, het verstrekken van een leenfiets en het bellen 
van de school of de ouders.  
 
Doelstellingen: 

a)  Opzetten van een actieprogramma (handhaving, preventie en intensieve bundeling van krachten met 
partners) keurmerk veilig ondernemen. 

b) Opzetten van een actieprogramma (handhaving, preventie en intensieve bundeling van krachten met 
partners)keurmerk veilig wonen. 

c) Voorzetten project Veilige Honken. 
d) Nazorg ex-gedetineerden, top 100 wordt samen met het Zorg- en Veiligheidshuis gecontinueerd. 

5.6 Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Het kan 
daarbij gaan om de eigen partner, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of ex-partner.  
Door de transitie jeugdzorg is de gemeente Goirle verantwoordelijk voor de gehele aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Van maatregelen ter voorkoming tot hulp aan slachtoffers van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Het vroegere Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt 
Huiselijk Geweld zijn per 1 januari 2015 samen geïntegreerd in Veilig thuis. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het in stand houden van een Veilig thuis. In de regio Hart van Brabant werkt de gemeente Goirle samen 
met nog de andere gemeenten op dit gebied samen. De gemeente Tilburg is de gastheergemeente. De afdeling 
Ontwikkeling is de kartrekking van dit onderwerp.  
 
Doelstellingen 

a)  Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling intern bekend en weten hoe om te 
gaan met de signalen van geweld in huiselijke kring. 

b)  Protocol sociale calamiteitenplan is lokaal geïmplementeerd. 
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6 Woninginbraken en voertuigcriminaliteit 

6.1 Inleiding 
Woninginbraken maken onderdeel uit van zogenaamde High Impact Crime. Ze hebben een enorme impact op de 
bewoners. Woninginbraken tasten immers in ernstige mate het veiligheidsgevoel van de inwoners aan.  
De aanpak van woninginbraken heeft daarom bij de Politie eenheid Zeeland & West-Brabant de hoogste 
prioriteit. Sinds 2014 is landelijk een daling van het aantal misdrijven met veel impact op slachtoffers, zoals 
woninginbraken, van 16% te constateren. Om deze dalende trend door te laten zetten,  wordt geïnvesteerd in 
de samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en met de burgers.  
 
Diefstallen uit motorvoertuigen blijven onverminderd een probleem in de gemeente. Door bewustwording onder 
autobezitters te creëren kan er vooruitgang worden geboekt zodat er dan minder spek zal zijn waar ‘de kat’ op 
gebonden kan worden. Tevens is het aantal gevallen van motorvoertuigendiefstal sterk toegenomen in 
vergelijking met voorgaande jaren. Ook hier geldt dat de grootste winst behaald kan worden met het creëren 
van bewustwording onder de autobezitters. Diefstal van bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen stijgt in 
2014 landelijk gezien met 11% ten opzichte van 2013. De diefstal van fietsen binnen de gemeente Goirle stijgt 
explosief.  
 
Als het om repressie gaat vervullen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een sleutelfunctie. De gemeente 
kan echter op het gebied van preventie en bewustwording een belangrijke rol spelen. De politie genereert op 
verzoek van de gemeente maandelijks gedetailleerde informatie over woninginbraken. Dit overzicht wordt in het 
tweewekelijks politie overleg besproken. Op deze manier kan de gemeente de inzet van de politie monitoren.   
 
Daarnaast wordt er ook op districtelijk niveau samengewerkt (regio Hart van Brabant). Hierdoor kunnen op 
gemeentelijk niveau beter proactieve projecten, preventieacties en voorlichting geïnitieerd worden. Via de 
zogenaamde WOS (woninginbraak, overval, straatroof)-matrix wordt er per gemeente bekeken hoe men de 
aanpak van WOS gaat realiseren. Dit is ook voor de gemeente Goirle ingevuld. Een aantal activiteiten worden in 
2015 verder opgepakt.  

6.2 BOA's 
Samen met de politie houden de BOA's acties om mensen te wijzen op de valkuilen die woninginbraken en 
voertuigdiefstal vergemakkelijken. Een voorbeeld is het "Witte Voetjes Project" bij woningen. Het project maakt 
bewoners bewust dat zij de inbrekers en insluipers het soms erg makkelijk maken. Om inbraken tegen te gaan, 
worden ter waarschuwing ’witte voetjes’ verspreid om huizenbezitters attent te maken op risico’s van 
onafgesloten ramen en deuren. De 'witte voetjes' hadden namelijk ook van inbrekers kunnen zijn. Met het 
verschil dat de bewoners dan waarschijnlijk ook waardevolle spullen hadden moeten missen.  

6.3 Doelstellingen 
Om de doelstellingen uit de kadernota (jaarlijkse reductie 5% woninginbraken, 10% diefstal van en uit auto's) te 
halen worden voor 2015 de volgende ambities gesteld: 
 

a) Maximaal aandacht en ondersteuning aan zelfredzaamheid en burgerparticipatie. 
b) Het hebben van een goede informatiepositie. 
c) Het 8 x publiceren van artikelen op website/in de plaatslijk krant/op lichtkrant/het plaatsen van 

stoppers. 
d) De effectieve uitvoering van het Keurmerk Veilig Wonen; zoveel mogelijk stimuleren door toepassing 

van het Keurmerk. 
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e) Het opstellen van een KVO inventarisatie/nulmeting voor het winkelcentrum de Hovel en 't van 

Hogendorpplein. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft rond veiligheidsproblemen. 
f) Het opstellen van KVO inventarisatie/nulmeting voor bedrijventerrein Tijvoort, Tijvoort Zuid en 't 

bedrijventerrein van de kom Riel. 
g) Het project Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelcentrum de Hovel en 't van Hogendorpplein 

ontwikkelen en uitvoeren. 
h) Uitvoeren zakkenrollerij rond winkelgebied de Hovel. 
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7 Overlastgevende jeugdgroepen 

7.1 Inleiding 
De nieuwe Jeugdwet is per 1 januari 2015 ingegaan. De aandacht voor de jeugd is niet nieuw binnen de 
gemeente Goirle maar de afgelopen periode wel sterk toegenomen. Dit gebeurt voornamelijk vanuit een 
positieve invalshoek; investeren in de jeugd is immers investeren in de toekomst en daarnaast gaat het met een 
groot deel van de jeugd 'gewoon' goed. 
 
Sinds 2014 hebben we voor de start van het 'hangseizoen' integraal overleg over hoe en wat we preventief 
kunnen aanpakken. Tevens worden de  overlastmeldingen in relatie tot de jeugd bekeken.  De problematiek uit 
zich in hinderlijk rondhangen, niet opzij gaan voor buurtbewoners, vuil achter laten, geluidshinder veroorzaken, 
vernielingen aanrichten, gebruiken en dealen van drugs en drank, intimiderend gedrag vertonen en in uiterste 
geval ook criminele feiten plegen. 

7.2 BOA's 
De BOA's worden flexibel ingezet om ook in de avonduren toezicht te kunnen houden op plekken waar jongeren 
overlast veroorzaken. Hierbij wordt eerst geprobeerd de jongeren aan te spreken, lukt dat niet dan zal zoveel 
mogelijk gewerkt worden met Halt verwijzingen, en pas als laatste middel worden overgegaan tot bekeuren.  

7.3 Ambities  
a) Het verbinden van veiligheid en zorg voor jeugd en het terugdringen van de jeugdoverlast door het vergroten 

van de regierol van de gemeente. 
b) De gemeente heeft structureel overleg met de politie en Mainframe.  
c) Één Integraal informatiepunt met betrekking tot het melden van de jeugdoverlast; Het opzetten van 

adequate intake en afwikkeling meldingen jeugdoverlast. 
d) Minimaal 2 keer per jaar integraal overleg preventieve aanpak jeugd met wethouder, burgemeester, politie 

en Mainframe. 
e) 4 x per jaar overleg met het Zorg- en Veiligheidshuis. 
f) Minimaal 4 x publiceren van attentieberichtgeving;  tips/adviezen omgaan jeugdoverlast (met accent op de 

zomerperiode). 
g) Het ontwikkelen van een stappenplan voor het toepassen van de Voetbalwet. 
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8 Alcohol en drugsgebruik onder jongeren 

8.1 Inleiding 
Het overmatig gebruik van alcohol en drugs veroorzaakt overlast in de woonomgeving en in het uitgaansleven 
en kan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers en hun directe omgeving schaden. Ook kan (overmatig) 
alcoholgebruik leiden tot een toename van geweld en kleine criminaliteit. 
Gemeentelijk rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (GGD Hart voor Brabant, 2011): Het percentage 
jongeren dat alcohol dronk nam flink af: van 59% tot 44%. Echter, nog steeds drinkt een op de zeven jongeren 
erg veel (meer dan 6 glazen op minstens een weekenddag). In Goirle vindt 8% van de ouders 15 jaar of jonger 
een verantwoorde leeftijd voor een eerste glas alcohol. In de regio is dat zelfs 13%. Dit is niet in 
overeenstemming met de richtlijn om geen alcohol te drinken tot de leeftijd van 18 jaar. 

8.2 BOA's 
In 2015 zal het BOA toezicht op dezelfde manier worden doorgezet. Bij alle para commerciële inrichtingen en bij  
de helft van de gewone inrichtingen zal de vergunning worden gecontroleerd, en er zal gecontroleerd worden bij 
evenementen waar veel jongeren op af komen. Dit zal tijdens het evenementenoverleg naar voren komen. 

8.3 Ambities 
a) Merendeel van de jeugd is bekend met de norm "geen alcohol onder de 18 jaar". 
b) De gemeente heeft in samenwerking met de GGD Hart van Brabant voorlichtingsactiviteiten over drugs en 

alcohol onder jongeren georganiseerd. 
c) De BOA houdt toezicht en controle op alcoholgebruik onder de 18 jaar. 
d) De gemeente voert samen met andere partners het handhavingsbeleid drank- en horecawet uit. 
e) De gemeente draagt zorg voor berichtgeving naar ouders, jongeren en horeca over alcohol- en middelen 

gebruik. 
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9 Georganiseerde criminaliteit 

9.1 Inleiding 
Het effectief bestrijden van de georganiseerde criminaliteit (ook wel ondermijnende criminaliteit genoemd) 
vraagt veel meer dan het opsporen en vervolgen van de delinquent. Het gaat om het aanpakken van een 
florerende industrie, waarbij de focus van de aanpak gericht is op de economische machtsposities en de vitale 
elementen, logistieke processen en gelegenheidsstructuren. Een geïntegreerde inzet van alle beschikbare 
bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke instrumenten is een van de belangrijkste 
succesfactoren voor de effectiviteit van overheidsinterventies.  
 
Georganiseerde criminaliteit komt in meerdere vormen voor. Vooral de productie van, het gebruik van, en de 
handel in (soft)drugs is een groot probleem. Het gebruik van drugs leidt tot een toename van geweld en (kleine) 
criminaliteit. Ook binnen de gemeente Goirle komt georganiseerde criminaliteit voor in verschillende 
verschijningsvormen. Te denken valt aan hennepteelt, bitcoins en produceren van XTC.  

9.2 RIEC 
Tevens bestaat het gevaar dat criminelen door willen dringen tot de bovenwereld en dat de overheid ze daarbij 
onbewust en onbedoeld faciliteert. Om georganiseerde criminaliteit bestuurlijk aan te kunnen pakken is de 
gemeente Goirle samen met de andere gemeenten in Midden- en West- Brabant aangesloten bij het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Zeeland West- Brabant. Dit blijven we in 2015 doen. 

9.3 Bibob 
Een gemeente kan geconfronteerd worden met ondernemers met een criminele achtergrond. Deze kunnen zich 
bezig houden met bijvoorbeeld witwaspraktijken via een horecaonderneming, onroerend goed of 
grondtransacties. Het is verstandig om rekening mee te houden dat niet iedere onderneming die zich vestigt in 
de gemeente Goirle de beste bedoelingen heeft. Door gebruik te maken van de instrumenten in het kader van de 
Wet Bibob kan zoveel als mogelijk voorkomen worden dat ondernemers met directe of indirecte criminele 
antecedenten zich vestigen in, of zaken doen met de gemeente. Daarom neemt de gemeente Goirle de BIBOB 
toets af bij aanvraag van een exploitatievergunning. Door het BIBOB beleid breder binnen de organisatie toe te 
passen, kan de gemeente op bestuurlijk gebied efficiënt optreden tegen de georganiseerde criminaliteit.  Tevens 
wordt er op deze manier voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt binnen de regio Midden- en West- 
Brabant. 

9.4 Gemeentelijk toezicht en handhaving  
Bij verdenkingen van criminele activiteiten is het vaak makkelijker en sneller bestuursrechtelijk op te treden, 
dan strafrechtelijk. Bovendien komt een controle van gemeentelijke ambtenaren anders over dan een controle 
van politie en mogelijk nog andere partijen samen. Om die reden heeft het vaak de voorkeur om een controle 
(eerst) bestuursrechtelijk aan te pakken. Het betreft in Goirle de laatste jaren veel hennepkwekerijen en 
dealpanden. 
 
De controles worden uitgevoerd door de toezichthouders bouwen en milieu, in samenwerking met de politie. De 
toezichthouders voeren het uitzoekwerk dat vooraf gaat aan dergelijke controles en het werk dat er achteraf 
uitkomt in samenwerking met de politie uit.  
 
Voor 2015 is hierbij de volgende doelstelling geformuleerd: 

a) Bij vermoedens hennepkwekerij/stekkerij inrichting binnen 2 weken bezoeken. 
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9.5 Gevolgen van optreden in georganiseerde criminaliteit 
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het optreden van de gemeente in de georganiseerde criminaliteit tot 
gevolg heeft dat ambtenaren zelfs tot in de privésfeer worden lastig gevallen en bedreigd. De gemeente Goirle is 
nog niet ingesteld op dergelijke reacties vanuit burgers, omdat dit eerder nauwelijks in die ernstige mate  
voorkwam. Optreden binnen de georganiseerde criminaliteit vergt blijkbaar een andere manier van werken. Voor 
2015 zullen interne procedures worden opgesteld die gevolgd moeten worden bij optreden in de georganiseerde 
criminaliteit om deze ongewenste gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of goed af te kunnen handelen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beschermen van persoonsgegevens en het weglaten van namen in 
brieven.  
 
Voor 2015 is hierbij de volgende doelstelling geformuleerd: 

a) Interne procedures opstellen voor het optreden in de georganiseerde criminaliteit. 

9.6 Ambities 
De gemeente Goirle wil op basis van integrale samenwerking tussen de ketenpartners (zoals de politie, 
Openbaar Ministerie, de belastingdienst, Nationale Recherche en het RIEC)  bewerkstelliggen dat de 
georganiseerde criminaliteit zodanig wordt aangepakt, dat de ondermijnende invloed op de samenleving daar 
waar mogelijk wordt weggenomen. Dat betekent dat de economische machtspositie moet worden afgebroken, 
zodat legale sectoren van overheid en kwetsbare groepen in de samenleving niet misbruikt kunnen worden voor 
het faciliteren van de criminele industrie. Voor 2015 zijn de volgende ambities geformuleerd: 
 
a. De gemeente past het Damoclesbeleid toe 
b. De gemeente voert actief het regionaal hennepconvenant uit 

• Regelmatig en structurele controles door de handhavers zodat panden "opgeplust" kunnen 
worden voor een integrale controle. 

• Raadplegen en verzamelen van interne informatie rondom het object. 
• Aansluiten bij een ruiming van het object 
• Eventueel toepassen van bestuurlijke maatregelen. 
• 6 x deelnemen aan beleidsmatig overleg tussen alle convenantpartners en de coördinator van 

het Districtelijk hennepteam van de politie 
• Deelnemen aan operationeel overleg tussen relevante convenantpartners en de coördinator 

van het Districtelijk hennepteam van de politie 
• 1 x per jaar evaluatie hennepconvenant dmv verstrekken van diverse gegevens 

c. De gemeente voert het BIBOB beleid uit en past de Wet BIBOB toe 
d. De gemeente heeft de adviezen uit de Quickscan doorgevoerd: 

• De gemeente is privacyproof conform eisen van College Bescherming Persoonsgegevens 
• De informatiepositie van beleidsadviseur OOV is verbeterd 
• Kwaliteit, reikwijdte en uniformiteit mbt digitale informatiedeling is verbeterd 
• De straatinformatie van de politie, BOA, handhavers, Mainframe en burgers is geborgd 

e. De gemeente heeft een plan van aanpak conform afspraken vanuit districtelijke driehoek mbt 
ondermijningsbeeld Hart van Brabant en voert het integraal plan van aanpak ondermijningsbeeld uit. 

f. 12 keer per jaar Bestuurlijk Interventie Teamoverleg 
g. De gemeente voert actief aanpak dealpanden uit. 

• Deelname aan districtelijk overleg dealpanden 
• Raadplegen en verzamelen van interne informatie over het pand 
• Aansluiten bij binnentreden dealpand 
• Toepassen van bestuurlijke maatregelen 
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h. De gemeente heeft zicht op de (bedrijfs)activiteiten/criminele infrastructuur op en rond het 

bedrijventerreinen Tijvoort en de kom Riel 
• Integraal met de politie wekelijks overleg over bedrijven/panden op industrieterrein 
• Raadplegen en verzamelen van interne informatie over de bedrijven/panden 
• Eventueel toepassen van bestuurlijke maatregelen 
• Integraal controle 

i. De gemeente heeft op basis van integrale samenwerking een informatieavond (synthetische) drugs en 
hennep georganiseerd voor agrarische sector en voor de ondernemers uit Goirle en Riel. 

j. De gemeente Goirle heeft de informatiepositie rond de OMG versterkt (meer inzicht) 
• 12 x per jaar deelname aan Aurora overleg 
• Regelmatig districtelijk overleg  
• Regelmatig bezoeken chapter binnen de gemeente Goirle (integraal maar ook alleen mono) 
• Agendapunt bij lokale driehoek (4 x per jaar) 

k. De gemeente Goirle heeft een programmatische aanpak rond de OMG ontwikkeld 
l. De gemeente Goirle heeft aantal barrières opgeworpen om criminele activiteiten, investeringen en 

opbouw van macht- en invloedposities in de samenleving te belemmeren en te verstoren 
m. Het maatschappelijk bewustzijn van gevaar van ondermijnende criminaliteit is bevorderd en de 

maatschappelijke betrokkenheid bij de aanpak is verhoogd. 
n. De gemeente Goirle heeft gerichte communicatiestrategie ingezet voor het tonen van de wereld achter 

de criminele industrie en vergroten van de maatschappelijke verontwaardiging 
o. De gemeente Goirle heeft communicatie ingezet als instrument tegen criminaliteit (bv door social 

media); door burgers (eerlijk) te informeren, te betrekken en te activeren (burgerparticipatie). 
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10 Crisisbeheersing 

10.1 Inleiding 
De tijd dat rampenbestrijding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdiensten, ligt achter 
ons. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij net als de hulpdiensten snel reageren bij een ramp of crisis. Om 
dit te kunnen realiseren dient de gemeente te beschikken over een goed opgeleide en toegeruste 
crisisbeheersingsorganisatie.  

10.2 Samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk 
Gebleken is echter dat een gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek 
aan voldoende mensen en middelen. In 2013 is bestuurlijk besloten te starten met het invullen van een aantal 
zaken in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en de gemeente Oisterwijk. Het gaat hierbij onder 
andere om de piketfunctionaris Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD) en het opleiden, trainen en oefenen. 
Doel van de samenwerking is een kwantitatief en kwalitatief volwaardige bezetting van deze functie maar ook 
van de andere crisisbeheersingsfuncties zodat we optimaal op eventuele calamiteiten zijn voorbereid en een 
gegarandeerde bijdrage kunnen leveren aan het crisisnetwerk in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
De ambtelijke samenwerking op het gebied van de crisisbeheersing gaat verder geïntensiveerd worden. Per 1 
oktober 2014 zijn de piketdiensten voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg en Ambtenaar Openbare Orde en 
Veiligheid in werking getreden. De gemeente Goirle monitort de voortgang en geeft terugkoppeling aan de 
stuurgroep bestaande uit oa gemeentesecretarissen en de burgemeesters. 

10.3 Officier van Dienst bevolkingszorg 
De OvD functie is neergelegd bij de toezichthouders bouwen en milieu. Voor deze functie is het noodzakelijk 
jaarlijks ongeveer 80 uur te besteden aan cursussen, bijeenkomsten met politie en brandweer en interne 
bijeenkomsten met ambtenaren uit de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Ongeveer 9 keer per jaar is er een 
piketdienst van een week. Als er grote inzet nodig is, is niet in te schatten hoeveel tijd dit zal kosten, dit wordt 
ook niet meegenomen in de tijdsinschatting. Er wordt voorlopig vanuit gegaan dat er ongeveer 40 uur per jaar 
nodig zal zijn om op te treden tijdens de piket diensten.  

10.4 Ambities 
a. Het nieuw regionaal crisisplan is binnen de gemeente doorgevoerd 
b. De nieuw vastgestelde deelplannen en draaiboeken zijn geïmplementeerd 
c. Opleiding- trainings en oefeningsplan 2014 is opgesteld en vastgesteld 
d. Collegae die een functie binnen de crisisbeheersing hebben zijn opgeleid en getraind volgens GROOTER 
e. Het gemeentelijk beleidsteam heeft actief deelgenomen aan oefening 
f. Gemeente Goirle heeft 2 functionarissen geleverd aan de Veiligheidsregio voor deelname piket GRIP 2 
g. Sociale calamiteiten plan is opgesteld en conform locale richtlijnen en transitie eisen 
h. De gegevens op de regionale risicokaart zijn up-to-date 
i. De piketfunctionarissen (OvDBZ en AOV) hebben deelgenomen aan OTO traject 
j. De piketfunctionarissen (OvDBZ en AOV) hebben 4 keer per jaar gezamenlijk overleg 
k. De piketdiensten zijn ingevuld 
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11 Beschikbare en benodigde capaciteit 

11.1 Overzicht 
De taken op het gebied van veiligheid en handhaving worden uitgevoerd of uitbesteed door de afdeling VVH. In 
onderstaande tabel is de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de taken afgezet tegen de beschikbare 
capaciteit.    
 
  Benodigde  

capaciteit (uur) 
Beschikbare 

capaciteit (uur) 
Toezicht bouw  2.290 1.450 
 Verleende omg vergunningen 760  
 Achterstand gereedmeldingen 200  
 Acute bouwzaken 262  
 Klachten en meldingen 60  
 Kwaliteit woonomgeving 216  
 Georganiseerde criminaliteit 600  
 OvD 120  
 Wet basisreg. Personen 72  
Toezicht milieu  2.168 1.288 
 Routinematige controles type B 700  
 Routinematige controles type C 300  
 Acute milieuzaken 100  
 Klachten en meldingen 60  
 Kwaliteit woonomgeving 216  
 Georganiseerde criminaliteit 600  
 OvD 120  
 Wet basisreg. Personen 72  
OMWB Routinematige controles meest risicovol 395 395 
BOA apv/parkeren  2.950 2.950 
 Parkeren 520 520 
 Kwaliteit woonomgeving 2010 2010 
 Woning/voertuig inbraken 100 100 
 Overlast gevende jeugd 320 320 
BOA DHW  230 230 
SSIB  200 200 
Juristen  1.075 1.075 
 
Uit het overzicht blijkt dat voor toezicht en handhaving op bouwen en milieu te weinig capaciteit is. De 
afgelopen jaren is steeds meer de nadruk komen te liggen op veiligheid, waarbij zich acute zaken voordoen die 
direct opgepakt moeten worden zodat de reguliere bouw en milieu controles in de knel komen.  

11.2 Verschil benodigde/beschikbare capaciteit 
Er zal een keuze gemaakt moeten worden om ofwel taken niet uit te voeren ofwel extra capaciteit in te zetten 
om de geplande taken zoveel mogelijk uit te kunnen voeren. Het laten vallen van reguliere bouw en milieutaken 
is geen optie omdat we wettelijk verplicht zijn erop toe te zien en bovendien levert het ontbreken van toezicht 
problemen op voor de deugdelijkheid en veiligheid va bouwwerken en levert extra werk op bij  
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vergunningverlening. Met betrekking tot veiligheid, is het niet wenselijk te stoppen met de weg die is 
ingeslagen. Als toch wordt gekozen voor het stoppen van deze werkzaamheden, dan zal naar verwachting veel 
illegaliteit uit het zicht verdwijnen en/of onontdekt blijven.  

11.3 Loskoppelen besluitvorming  
In 2014 jaar was het uitvoeringsprogramma te laat vastgesteld omdat de besluitvorming over extra BOA 
capaciteit meer tijd in beslag nam. Om dat dit jaar te voorkomen, wordt voorgesteld om de besluitvorming over 
de extra capaciteit los te koppelen van het uitvoeringsprogramma. Daarom wordt in het HUP aangegeven welke 
taken binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd en voor welke taken extra capaciteit zal 
worden aangevraagd. Deze aanvraag voor extra capaciteit zal in een volgende nota verder worden onderbouwd. 

11.4 Uit te voeren in 2014 
Ondanks dat alle bovengenoemde capaciteit nodig is om de taken goed uit te voeren, wordt in onderstaande 
tabel een voorstel gedaan voor de taken die het meest urgent zijn en uitgevoerd gaan worden binnen de 
momenteel beschikbare capaciteit.  
 
Zoals eerder aangegeven, kunnen de reguliere bouwcontroles niet blijven liggen, net als de gereedmeldingen, 
klachten, meldingen, acute zaken en de functie van Ovd. Routinematige milieucontroles moeten uitgevoerd 
worden, maar kunnen in tegenstelling tot de bouwcontroles uitgesteld worden. Om die reden is ervoor gekozen 
om de benodigde tijd voor kwaliteit van de woonomgeving en georganiseerde criminaliteit alleen ten koste van 
routinematige milieucontroles uit te voeren. Maar wel in mindere mate dan nodig, omdat ook hiervoor geldt dat 
bepaalde taken uitgesteld kunnen worden.  
 
Voor de wet basisregistratie personen moeten de toezichthouders apart worden aangewezen, voorgesteld 
wordt ook dit pas te doen als de extra capaciteit beschikbaar is. Tot die tijd kan de toezichthouder milieu wel al 
enkele werkzaamheden op dit vlak uitvoeren, zoals nu ook al gebeurt. 
 
Uit te voeren taken binnen beschikbare capaciteit 
  Benodigde  

capaciteit (uur) 
Voorlopig in te zetten 

capaciteit (uur) 
Toezicht bouw  2.290 1.450 
 Verleende omg vergunningen 760 760 
 Achterstand gereedmeldingen 200 200 
 Acute bouwzaken 262 262 
 Klachten en meldingen 60 60 
 Kwaliteit woonomgeving 216 0 
 Georganiseerde criminaliteit 600 0 
 OvD 120 120 
 Wet basisreg. Personen 72 48 
Toezicht milieu  2.168 1.288 
 Routinematige controles type B 700 350 
 Routinematige controles type C 300 150 
 Acute milieuzaken 100 100 
 Klachten en meldingen 60 60 
 Kwaliteit woonomgeving 216 160 
 Georganiseerde criminaliteit 600 348 
 OvD 120 120 
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Uit te voeren taken binnen beschikbare capaciteit 
  Benodigde  

capaciteit (uur) 
Voorlopig in te zetten 

capaciteit (uur) 
 Wet basisreg. Personen 72 0 
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12 Tot slot 

12.1 Afspraken met andere bestuursorganen 
In periodieke overleggen wordt onderlinge afstemming tussen bestuursorganen geregeld. 

12.2 Anonieme klachten 
Het komt regelmatig voor dat klachten voor het rode, grijze of paarse spoor anoniem worden ingediend bij de 
gemeente Goirle. In dat geval is het niet mogelijk nadere uitleg te vragen of terugkoppeling te geven over de 
behandeling van de klacht. Ook de achtergrond van de klachten is daardoor niet te achterhalen. Deze klachten 
worden niet behandeld door de toezichthouder, tenzij de klacht naar het oordeel van de toezichthouder ernstig 
is, dan wordt deze uiteraard wel opgepakt. Gebleken is dat deze werkwijze intern niet overal zo wordt 
uitgevoerd. In 2015 zal dit eerst intern goed worden afgestemd met onder andere de receptie, het meldpunt en 
vergunningverleners en vervolgens zal deze werkwijze ook via het Goirles belang en/of de website bekend 
worden gemaakt. Voor 2015 wordt hiervoor de volgende doelstelling geformuleerd: 

a) Intern afstemmen van de procedure voor het afhandelen van anonieme klachten en vervolgens extern 
communiceren.  

12.3 Gemeentelijke rol in privaatrechtelijke geschillen 
Met enige regelmaat doen inwoners of andere rechtspersonen een beroep op de afdeling VVH om een vermeend 
probleem voor hen op te lossen en waarbij het uiteindelijk blijkt te gaan over een privaatrechtelijk geschil met 
een andere partij. Daar waar geen duidelijke rol is weggelegd voor de gemeente danwel de problematiek geen 
speerpunt voor de gemeente is, zal worden volstaan met het aangeven hiervan en het wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden (voor zover bekend) voor betrokkenen. De afdeling VVH zal hierin geen 
actieve rol spelen. 

12.4 Communicatie 
Goede communicatie ten aanzien van de toezicht- en handhavingstaken helpt bij het creëren van draagvlak voor 
de uitvoering hiervan bij de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Goirle en kan bijdragen aan een goede 
naleving van de regels.  
 
Met goede communicatie over de invulling en uitvoering van dit beleid wil de gemeente Goirle bewerkstelligen 
dat burgers, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Goirle weten welke visie de gemeente heeft op 
toezicht en handhaving en welke visie de gemeente heeft op het evenwicht in verantwoordelijkheden tussen de 
gemeente en burger. 
 
Uiteraard is communicatie met name van belang bij de dagelijkse uitvoering van de controle- en toezichtstaken. 
Zo wordt ten behoeve van controles veelal op afspraak gewerkt en worden de integrale handhavingsprojecten 
vooraf aangekondigd in het Goirles belang en met een algemene brief aan de betrokken ondernemers. Het 
positieve effect van werken op afspraak is dat dit vaak leidt tot een vlotte controle met weinig administratieve 
nasleep. Verder draagt deze open werkwijze ook bij aan een verbetering van het imago van de gemeente, en een 
betere uitgangspositie voor de individuele controleur. Het nadeel van controles op afspraak is dat de 'pakkans' 
beleving alleen bij de betrokken gecontroleerde vergroot wordt en niet bij de hele doelgroep. Naast de controles 
op afspraak wordt dan ook nog altijd een substantieel gedeelte van de inspecties onaangekondigd uitgevoerd. 
 
De communicatie na de constatering van een overtreding en gedurende een vervolgtraject, zal veelal schriftelijk 
plaatsvinden. Met name de sanctiestrategie en juridische vereisten zijn daarbij bepalend. 
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Bijlage 1 Geprioriteerde handhavingsthema's 2010-2014 
 
Milieu* prioriteit 
Inrichtingen act besl type C (IPPC) heel hoog 
Inrichtingen act. Besl type C heel hoog 
Inrichtingen act. Besl type B heel hoog 
Geur overlast heel hoog 
Luchtvervuiling hoog 
Geluidsproductie hoog 
Productie afval/afvalwater hoog 
Bodemvervuiling hoog 
Externe veiligheid  hoog 
Inrichtingen act. Besl type A laag 
Bouwstoffen, grond, baggerspecie laag 
Energiegebruik laag 
Trillingshinder laag 
Watergebruik laag 
 
 
Bouwen en brandveiligheid* prioriteit 
Omg. Vergunning nieuw/verbouw woning heel hoog 
Illegale bouw heel hoog 
Illegaal gebruik van panden heel hoog 
Omg. Vergunning nieuw/verbouw publiek gebouw hoog 
Risicovolle sloopmeldingen hoog 
Illegale sloop hoog 
Onrechtmatige/onveilige woonsituaties hoog 
Omg. Vergunning bijgebouwen gemiddeld 
Omg. Vergunnig overige gebouwen, geen gebouw zijnde gemiddeld 
Vergunningsvrije bouwwerken gemiddeld 
Illegale bewoning bedrijfswoningen gemiddeld 
Illegale splitsing woningen gemiddeld 
Gebruiksvergunning gemiddeld 
Gebruiksmeding gemiddeld 
Omg. Vergunning nieuw/verbouw niet-publiek toegankelijk gebouw laag 
Niet-risicovolle sloopmeldingen laag 
Aanlegvergunningen (illegale werken) laag 
Monumenten (verbouw) laag 
Illegale werken laag 
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APV inclusief DHW* prioriteit 
Buitengebied, afval/lozing hoog 
Buitengebied, wildcrossen hoog 
Vuurwerk afsteken gemiddeld 
(Licht)reclame en uitstallingen gemiddeld 
Bomenkap gemiddeld 
Schenktijden paracommerciële inrichtingen gemiddeld 
Overige DHW regels voor inrichtingen (vergunning, leidinggevende) gemiddeld 
Ventverbod laag 
Kennisgeving bij betogingen laag 
Vertoningen op aangewezen plaatsen (straatartiest) laag 
Bruikbaarheid van de weg  laag 
Evenementen (vergunningsplichtig) vergunning, orde laag 
Evenementen (vergunningsvrij), orde laag 
Honden, gevaarlijke laag 
Honden, loslopende laag 
Laten vliegen van duiven (ivm schade aan gewassen) laag 
Bijen houden (binnen bebouwde kom) laag 
Bijhouden van verkoopregister laag 
Exploitatie sexinrichting/escort laag 
Inzameling geld of goederen laag 
Standplaatsen laag 
Snuffelmarkt laag 
Verkeer in natuurgebieden laag 
Vuur stoken laag 
Exploitatie openbare inrichting laag 
Parkeren voertuigwrakken laag 
Parkeren caravans/aanhangwagens/grote voertuigen laag 
Kamperen buiten kampeerterreinen laag 
Uitweg vergunning laag 
Sluitingstijden openbare inrichtingen laag 
Drankverstrekking tijdens bijeenkomsten paracommerciële inrichtingen laag 
Verbod op Happy Hours in horeca laag 
Parkeren in de blauwe zone laag 
Parkeerexcessen (openbaar groen, geh, parkeerplaats) laag 
Buitengebied, vernieling/verstoring flora en fauna laag 
*Lage prioriteit wil niet zeggen dat er niets aan de thema's wordt gedaan; er kunnen redenen zijn om  deze thema's toch op te pakken, er blijft ruimte 
voor bestuurlijke prioriteiten.  
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