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Kennisnemen van 

De uitkomst van het gesprek met een afvaardiging van uw raad en de uitkomst van het gesprek met 

IBT, beide in het kader van de discussie over de thema's: vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. 

 

Inleiding 

Op 8 januari 2019 heeft het college met een afvaardiging van uw raad gesproken. Aan de orde was 

een conceptdocument met doelstellingen over de thema's vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH).  

 

Daarna heeft op 24 januari 2019 op het provinciehuis een verantwoordingsgesprek plaatsgevonden 

met de programmamanager Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De gemeente Goirle staat, zoals eerder 

vermeld op 18 december 2018, onder actief toezicht van de provincie Noord-Brabant wegens het 

niet hebben van een VTH-verordening en VTH-beleidsstukken (zijnde het VTH-beleid, het VTH-

uitvoeringsprogramma en de VTH-evaluatie).  

 

Informatie 

Uit de bijeenkomst met uw afvaardiging is gebleken dat zij op hoofdlijnen instemt met de 

voorgestelde conceptdoelen ten aanzien van het VTH-beleid. Deze treft u als bijlage hierbij aan. Het 

college kan hiermee dan ook aan de slag. Het te vormen VTH-beleid met bijbehorende doelstellingen 

bestaat uit een meerjarenplan dat gebaseerd is op de visie uit het Goirlese bestuursakkoord 

Duurzaam & Dienstbaar, de themadagen in het kader van het handhavingsvraagstuk en de 

organisatieontwikkeling. 

 

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het tijdspad ten aanzien van de vaststelling van de 

VTH-verordening en de VTH-beleidsstukken. Afgesproken is dat medio mei alle beleidsstukken en de 

verordening zijn vastgesteld. 

 

Vervolg 

Het college gaat aan de slag met de input van uw raad. De VTH-conceptbeleidsdocumenten zullen 

aan uw raad aangeboden worden om te behandelen in een oordeelsvormende vergadering. Uw raad 
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kan in die vergadering zienswijzen inbrengen op de concept documenten. Deze zullen vervolgens 

verwerkt worden. Hierna worden de beleidsstukken door het college  vastgesteld. Volgens de wet is 

het college namelijk het bevoegde orgaan om de beleidsstukken vast te stellen. Na vaststelling 

worden de beleidsstukken ter informatie aan de uw raad aangeboden en aan de provincie 

toegestuurd. 

 

Voorgesteld is om na de oordeelsvormende vergadering over het beleid, de VTH-verordening vast te 

stellen in een besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. De VTH-verordening is reeds 

eerder inhoudelijk besproken in een oordeelsvormende vergadering. 

 

Wij streven ernaar om in april de documenten, zijnde de VTH-beleidsdocumenten en de VTH-

verordening, aan te bieden aan uw raad voor de oordeelsvormende en de besluitvormende 

vergadering. 

 

Communicatie 

Wij zullen u medio maart nogmaals informeren over de stand van zaken ten aanzien van het beleid. 

Indien nodig zal uiteraard eerder een bericht uitgaan. 

 

Met de provincie is afgesproken dat zij eens in de drie weken wordt geïnformeerd over de stand van 

zaken. Dit in het kader van het actieve toezicht waar wij als gemeente onder vallen. Een afschrift van 

deze raadsinformatiebrief zal eveneens naar de provincie gestuurd worden. 

 

Bijlagen 

1. Concept document met doelstellingen 

2. Brief IBT, afspraken overleg 24 januari 2019 

3. Informatie over interbestuurlijk toezicht provincie Noord-Brabant 
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