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Kennisnemen van  
het op 28 april 2020 door het college vastgestelde VTH-evaluatieverslag 2019. 
 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de verplichting opgenomen dat 
gemeenten hun VTH-organisatie professioneel inrichten en een goede kwaliteit van de uitvoering van 
hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit.  
Jaarlijks moet voor 1 mei een evaluatieverslag ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd 
met daarin een terugblik op de in 2019 uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De provincie houdt interbestuurlijk toezicht 
(IBT) op een tijdige en goede naleving van de wettelijke VTH-procescriteria.  
 
Achtergrondinformatie 
Het evaluatieverslag 2019 is gebaseerd op de documenten “Vergunningverlening en toezicht- en 
handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019 -2022”. Hierin is de ambitie vastgelegd dat Goirle zich 
dienstbaar opstelt en zich duurzaam inzet door op een goede manier te communiceren met 
inwoners die iets willen ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde 
dat de uitkomst kwalitatief goed tot stand kan komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving 
omdat er volgens de regels is gehandeld”.  
In het uitvoeringsprogramma 2020 waarover u in februari bent geïnformeerd zijn de ambities voor 
2020 opgenomen. Dit evaluatieverslag blikt terug op de in 2019 gerealiseerde activiteiten en 
behaalde resultaten. Het gaat dan onder andere om de volgende acties: 

- In GHO-verband is gestart met werken aan verbetering en stroomlijning van de 
werkprocessen; 

- Gestart is met het verbeteren van de digitalisering van de werkomgeving; 
- Gestart is met het verbeteren van de communicatie richting inwoners en ondernemers; 
- Op aanvragen wordt tijdig beslist zodat wordt voorkomen dat vergunningen van rechtswege 

worden verleend; 
- Bij elk handhavingsverzoek of bezwaarzaak bezien we of partijen met elkaar of met de 

gemeente in gesprek willen (pre-mediation); 
- Een benchmark onderzoek is uitgevoerd naar de boa inzet. 
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Financiën 
In het VTH-evaluatieverslag wordt voor middelen en capaciteit verwezen naar de begroting voor 
2019.  
 
Samenwerking 
We werken in GHO-verband aan de verbetering en stroomlijning van de werkprocessen. Met 
Hilvarenbeek en Oisterwijk op het gebied van de VTH-kwaliteitscriteria die betrekking hebben op 
opleidingsvereisten en met Oisterwijk op het gebied van de Omgevingswet. Ook wordt 
samengewerkt met de OMWB die VTH-taken uitvoert voor de gemeente Goirle.  
 
Communicatie 
Het evaluatieverslag is ter goedkeuring aan de provincie gestuurd en wordt verstuurd aan de 
samenwerkende organisaties. Op de gemeentepagina van het Goirles Belang wordt gepubliceerd dat 
het VTH-evaluatieverslag is vastgesteld.  
 
Vervolg 
In 2020 wordt verder gewerkt volgens het uitvoeringsprogramma 2020.  
 
Inspectierapport 
De provincie voert steekproefsgewijs controles uit. In 2019 lag de nadruk op het risicothema 
constructieve veiligheid. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop 
gemeenten in Noord-Brabant deze taak oppakken, en of het onderwerp voldoende geborgd is in 
gemeentelijke VTH-plannen en uitvoering. Ook de gemeente Goirle is bezocht en heeft inmiddels het 
concept rapport ontvangen. Binnenkort verschijnt een definitieve versie van het inspectierapport 
met conclusies en aanbevelingen. Geconcludeerd wordt dat het onderwerp constructieve veiligheid 
in Goirle een hoge prioriteit heeft gekregen in de VTH-beleidsplannen. De provincie beveelt aan de 
toetsing volgens de Risicomatrix bouwbesluit Goirle vast te leggen in het digitale dossier. Deze 
aanbeveling wordt overgenomen en sluit aan bij het digitaal werken in het kader van de 
Omgevingswet. Ook wordt door de provincie geadviseerd na te denken over de opvolging van de 
vergunningverlener met constructieve kennis die binnenkort met pensioen gaat. Onderzocht wordt 
of Goirle in GO-verband gebruik kan maken van advisering door een extern constructiebureau.  
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