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Het CDA heeft bij monde van de heer De Rooij in de raadsvergadering van 11 april 2017 onderstaande 
vragen gesteld, naar aanleiding van de door uw raad op 12 juli 2016 aanvaarde motie inzake 
mediation:

1. Is of wordt er invulling gegeven aan deze motie?
2. Heeft iemand in de gemeente de rol op zich genomen van mediator?

Is of wordt er invulling gegeven aan deze motie?
Bedoelde motie riep het college op om:
- Juridische trajecten tot een minimum te beperken;
- Bij een (dreigend) conflict altijd eerst een overlegtraject te starten en het gebruik van dwang 

als laatste middel in te zetten;
- Altijd eerst mediation in te zetten voordat een gang naar de rechter wordt gemaakt;
- Slechts bij hoge uitzondering de gang naar de rechter te maken.

Er is en wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan deze motie. Ten aanzien van voorkomen van 
procedures en/of rechtsgang onderscheiden we twee verschijningsvormen; een formeel 
mediationttraject met instemming van beide partijen en inzet van een onafhankelijk - niet aan de 
gemeente gelieerde - gecertificeerd mediator en het informeel overleg.  Het meest toegepast is het 
informeel overleg met de andere partij om een rechtsgang te voorkomen. Dit gebeurt op de volgende 
onderdelen:

- Sociaal domein:
Bij ontvangst van een bezwaarschrift worden in eerste aanleg in alle gevallen de aangevoerde 
gronden van bezwaar bestudeerd en wordt nagegaan of er reden is om het bestreden besluit 
in te trekken en een nieuw besluit te nemen. Ook kunnen er andere aanknopingspunten zijn 
om met de bezwaarmaker/belanghebbende in gesprek te treden. Is dit het geval, dan wordt 
dit gedaan voordat het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie voor 
bezwaarschriften, dan wel later de gang naar de rechtbank wordt gemaakt. Ter illustratie:
In 2016 is 16 maal vooroverleg gevoerd om een rechtsgang te voorkomen, op een totaal van 
30 bezwaarschriften en 1 beroepschrift. In 14 gevallen is dit succesvol gebleken en is een 
formele procedure hierdoor voorkomen.

- Vaststelling bestemmingsplannen
De portefeuillehouder en/of de behandelend ambtenaar  gaat met indieners van zienswijzen 
over bestemmingsplannen in gesprek.
Doel is om  de redenen van de zienswijze te achterhalen en te bezien in hoeverre een 
oplossing op voorhand mogelijk is. Ter illustratie: dit heeft onder andere geleid tot het 
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voorkomen van het instellen van beroep bij de bestemmingsplannen Vromans Karwei en 
Boschkens fase 6.

- Verkeersbesluiten/kapvergunningen
Als inwoners kenbaar maken het niet eens te zijn met het genomen besluit, dan wordt altijd 
eerst het gesprek aangegaan om te achterhalen waar de bezwaren zitten, om te onderzoeken 
of ons besluit mogelijk fout is geweest, of dat de potentiele bezwaarmakers wellicht te 
weinig/verkeerde informatie hebben. Dat werkt in de meeste gevallen heel goed. 
Vooroverleg is doorgaans dagelijkse kost en derhalve moeilijk in aantallen te duiden. De 
ervaringen zijn echter zeer positief. Opgemerkt dient te worden dat het vooroverleg een 
procedure helaas niet in alle gevallen voorkomt.

- Vergunningverlening:
Daar waar sprake is van afwijkingen t.o.v. bestemmingsplannen wordt altijd aangestuurd op 
vooroverleg met de initiatiefnemer. De ruimte waarbinnen een plan binnen de voorschriften 
te realiseren is  wordt geschetst en op basis van een schetsplan kan de gemeente vervolgens 
een principe-uitspraak of er medewerking verleend kan worden. Daarna kan een definitieve 
vergunning worden aangevraagd, waarvoor het voorwerk dan al gedeeltelijk verricht is. In 
2016 zijn 194 schetsplannen behandeld. Deze werkwijze leidt tot een hoog percentage 
vergunningen t.o.v. aanvragen. 
Het weigeren van omgevingsvergunningen is in Goirle daardoor hoge uitzondering.

- Toezicht/handhaving:
Toezichthouders bezien bij geconstateerde tekortkomingen allereerst of er 
legalisatiemogelijkheden zijn en gaan vervolgens in gesprek met de overtreder om te 
proberen tot oplossing te komen. Alvorens eventuele verdere dwangmiddelen worden 
ingezet, worden de belangen gewogen en wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld aan 
te geven wat diens zienswijze is. Ook die wordt meegewogen in het definitieve besluit.
Bij ingediende handhavingsverzoeken wordt met de indiener overleg gevoerd om te 
onderzoeken of een oplossing buiten het formele traject mogelijk is. 
Leidt een en ander  niet tot een oplossing en moet er alsnog worden gehandhaafd, dan wordt 
daarbij betrokkene in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven. Deze zienswijze 
wordt meegewogen in de besluitvorming over het handhavingsverzoek.

- Bezwaar en beroep
Bij de ontvangst van bezwaarschriften wordt beoordeeld of er sprake kan zijn van een gebrek 
aan informatie bij de bezwaarmaker, onduidelijkheden in de procedure of andere feiten en 
omstandigheden die er toe zouden kunnen leiden dat door een gesprek het bezwaarschrift 
ingetrokken zou kunnen worden. Daarbij wordt vermeden de indruk te wekken dat de 
gemeente aan de rechten van de bezwaarmaker zou willen tornen. Ook hierbij geldt dat niet 
in alle gevallen een bezwaarschrift wordt ingetrokken. In 2016 zijn door deze werkwijze 15 
bezwaarschriften ingetrokken (14 uit de kamer Algemene Zaken; 1 uit de kamer Sociale 
Zaken).
Soms beproeft de voorzitter van de bezwarencommissie ook tijdens de hoorzitting nog ruimte 
voor mediation en stimuleert dan partijen om in gesprek te gaan (komt men er niet uit dan 
geeft de commissie alsnog advies af). 

- Klachtenprocedure:
Voordat we bij een klacht het officiële traject ingaan, nemen we eerst contact op met de 
klager. Een goed gesprek helpt vaak al. De gemeente kan nog uitleggen waarom iets op een 
bepaalde manier is gedaan/gebeurd, de klager kan nog een keer aangeven dat hij/zij het als 
onprettig heeft ervaren. Vaak is hiermee de klacht afgedaan. Dat is wellicht ook wel de reden 
dat we zo weinig klachten formeel in behandeling nemen. Daar wijst de gemeentelijke 
ombudsman ook elk jaar in zijn verslag weer op. Het informele voortraject doen we bij iedere 
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klacht. In 2016 hebben één formele klacht gehad; alle overige 16 klachten werden informeel 
afgedaan.

Een formeel mediationtraject kan enkel plaatsvinden wanneer beide partijen hiermee instemmen en 
wanneer een onafhankelijk, niet aan de gemeente gelieerde mediator kan worden ingeschakeld. In 
2016 is 1 formeel mediationtraject  succesvol doorlopen en 1 voorstel tot formele mediation door de 
andere partij afgewezen.

Heeft iemand in de gemeente de rol op zich genomen van mediator?
De gemeente heeft geen eigen mediator als zodanig belast met deze taak. Dit komt met name voort 
uit het feit dat een ingeschakelde gecertificeerd mediator onafhankelijk moet zijn en derhalve niet 
gelieerd kan zijn aan de gemeente Goirle. Wel is een van onze medewerkers opgeleid als 
gecertificeerd mediator en kan als zodanig andere collega's tips meegeven en indien nodig nader 
adviseren, zonder zelf formeel deze rol te vervullen. Informeel vooroverleg wordt door veel collega's 
gevoerd. 
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