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Geachte raad,

Naar aanleiding van de oordeelsvormende raad van 28 augustus 2018 zijn een aantal vragen betreffende het  

voorstel  aangaande de "Verordening kwaliteit  vergunningverlening,  toezicht  en handhaving omgevingsrecht 

gemeente Goirle" (hierna: Verordening), naar voren gekomen. Deze zullen hieronder beantwoord worden. De  

vragen zullen cursief weergegeven worden.

De heer Van Oosterwijk (PAG)

Welk maatschappelijk probleem lost deze Verordening op? 

De verordening lost niet zozeer een direct een maatschappelijk probleem op. Inwoners merken hier niets van 

maar hebben overigens ook geen last van deze verordening. De verordening heeft tot doel de uitvoering van de 

VTH-taken (vergunning,  toezicht  en  handhaving)  in  het  Omgevingsrecht  verder  te  professionaliseren en de 

kwaliteit  in de organisatie te borgen. Voorgaande draagt bij  aan de gemeentelijke zorg voor een veilige en  

gezonde fysieke leefomgeving. De VTH-Verordening is een wettelijk voorgeschreven verordening.

Mevrouw Van Hout (D66)

Kan uitgelegd worden gezien het bestuursakkoord waarom voor een minimaal bodemniveau gekozen wordt?

Het basisniveau voor kwaliteit op VTH-taken op Wabo-gebied voor iedere gemeente in de Provincie Noord-

Brabant is de Brabantbrede Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht en dit is een ruimschoots voldoende  

kwaliteitsniveau. 

Kunnen we niet meer taken bij de omgevingsdienst wegleggen?

Nee. Voor wat betreft de omgevingsdienst; in Goirle is gekozen om wat men intern kan doen, nog intern te 

doen (de zogenoemde thuistaken). Zo blijven wij dichter bij de burger staan. 

De heer De Laat (Arbeiderspartij)

Gehoord Gedeputeerde Staten, deze zin kan ik niet goed plaatsen, kan ik daar toelichting op krijgen?

De Gedeputeerde Staten zijn gehoord alvorens de verordening aan uw raad voor te leggen. Dat is een wettelijke  

verplichting voortkomend uit de Wabo (artikel: 5.4, lid 1, onder b, Wabo).

Mevrouw Molin (PvdA)

We voldoen volgens u niet aan de wet, wat zijn de consequenties?

De gemeente Goirle staat onder verscherpt toezicht van  IBT (interbestuurlijk toezicht) van de provincie sinds 31 

augustus 2018: IBT heeft ons op die datum laten weten dat de gemeente onder actief toezicht fase 3a van de  
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bestuurlijke  interventieladder  staat.  Uiteindelijk  kan  de  provincie  besluiten  dat  de  gemeenten  niet  langer 

bevoegd is en de bevoegdheid om vergunningen te verlenen overnemen. 

Past deze verordening wel goed bij de Omgevingswet

Deze verordening is juist geschikt en in samenhang tot stand gekomen met het oog op de Omgevingswet. De  

kwaliteitscriteria die samenhangen met deze verordening veranderen met de Omgevingswet mee. De wet VTH 

wordt, als deel van de Wabo, via de Invoeringswet Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht.

De heer Van den Brekel (SP)

Hoe zit het met de verplichting van deze verordening verwijzend naar artikel 5.5 Wabo?

De  verordening  is  inderdaad  een  uitvloeisel  van  artikel  5.5,  Wabo.  Zonder  verordening  voldoen  wij  als  

gemeente niet aan de wet.

Graag hoor ik wat er is er veranderd in deze verordening. 

In de verordening is niets veranderd. De toelichting is ter verduidelijking gevoegd. Het gaat om een integraal  

opgestelde verordening, die reeds in juli 2016 vastgesteld had moeten zijn.

De heer De Rooij (CDA)

Wij willen als raad graag kader stellend zijn voor handhavingsbeleid, dus het lijkt me niet logisch dat we deze  

verordening nu vaststellen maar eerst over handhaving gaan praten?

Het gesprek over handhaving kan los van dit voorstel tot vaststelling van de verordening gevoerd worden. De 

zaken die voortkomen uit het gesprek met uw raad zullen in een ander stuk meegenomen worden zijnde het  

vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid. Dat beleid dient op grond van de Wabo vastgesteld te worden  

door  het  college.  U  krijgt  daar  uiteraard  een  afschrift  van.  De  uitkomsten  van  het  gesprek  met  u  over 

handhaving doen niet af aan het feit dat de gemeente Goirle een kwaliteitsverordening VHT nodig heeft, zoals 

de wet stelt.

De heer Schellekens (Lijst Riel Goirle)

We moeten minimaal bodemniveau halen. In  Brabant spreekt  men van basisniveau;  de  vraag is  wat is  de  

ambitie van de gemeente?

Over deze vraag te beantwoorden kan verwezen worden naar het antwoord op de vraag van mevrouw Van  

Hout.


