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Kennisnemen van 
het Uitvoeringsprogramma 2023 vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
 
Inleiding 
Het uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving over het jaar 2022 
loopt tot 1 februari 2023. Jaarlijks dient voor 1 februari een nieuw uitvoeringsprogramma op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te worden vastgesteld door de 
burgemeester en het college. Daarnaast wordt het uitvoeringsprogramma ter kennis name naar de 
gemeenteraad gestuurd.  
Verder houdt de provincie interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de gemeentelijke 
taken. Daarom wordt het uitvoeringsprogramma toegezonden aan de provincie Noord-Brabant, 
nadat het is vastgesteld door het college en de gemeenteraad geïnformeerd is. 
 
Informatie 
Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de door u vastgestelde beleidsstukken 
‘Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022’, ‘Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente 
Goirle 2019-2022’ en het ‘Vergunningverlengingsbeleid en toezicht- en handhavingsbeleid tot en met 
2024’. De belangrijkste inhoud van dit uitvoeringsprogramma is het beschermen en verbeteren van 
de kwaliteit van het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Onze 
hoogwaardige dienstverlening, rechtszekerheid voor inwoners en ondernemers, handhavend 
optreden tegen overtredingen, eigen verantwoordelijkheid nemen door burgers en risico gestuurd 
toezicht dragen hieraan bij. 
 
Omgevingswet  
In het Uitvoeringsprogramma 2023 vergunningverlening, toezicht en handhaving staat de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet centraal. De komst van desbetreffende wet vraagt om een 
nieuw vertaalslag van de werkzaamheden binnen het domein Fysiek. Namelijk integraal, participatief, 
meer digitaal en gebruikmakend van lokaal maatwerk. In eerdergenoemde uitvoeringsprogramma 
staan doelen beschreven die we dit jaar willen realiseren. Ook is de ambitie, strategie en aanpak in 
beeld gebracht voor de invoering van de Omgevingswet.  
 
Verlenging beleid tot en met 2024 
De beleidsstukken ‘Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022’ en ‘Toezicht- en 
handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022’ vormen de basis waar eerdergenoemde 
uitvoeringsprogramma op is gebaseerd. In januari van dit jaar zijn de geldende beleidsplannen met 
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twee jaar verlengd. Gekozen is voor de looptijd van twee jaar, omdat tussentijds bijstellen in de 
praktijk wenselijk is. Het domein Fysiek, maar met name het team Leefomgeving en Economie en het 
team Toezicht en Veiligheid  is namelijk dynamisch en altijd in ontwikkeling. Ook dwingt de 
implementatie van nieuwe wetgeving ons om vooruitstrevend na te denken over nieuw 
beleidsvorming. Gedurende deze periode kunnen we onze taken en prioriteiten bijsturen, zodat voor 
2024 te zijner tijd nieuw beleid kan worden geformuleerd dat aansluit op de Omgevingswet.  
 

Samenwerken 
Het uitvoeringsprogramma is voornamelijk geschreven voor de gemeente Goirle. Gezamenlijk zijn 
met betrokken medewerkers - van het domein Fysiek, team Leefomgeving en Economie en het team 
Toezicht en Veiligheid - bekeken hoe we ervoor staan op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Daarbij zijn de acties en prioriteiten voor 2023 opgenomen. Onderling is 
afgestemd hoe invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden. Ook zijn er afspraken gemaakt met 
externe partijen zoals het OMWB en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving 
zoals de politie en het OM. Daarmee proberen we de professionaliteit in het licht van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving in te richten. Alsmede een goede kwaliteit van de 
uitvoering van de taken te waarborgen. Dat levert een stevige bijdrage aan het realiseren van een 
veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
 
 Vervolg 
Het document wordt na vaststelling ter kennisname aan de provincie gestuurd. Vervolgens zullen de 
teams Leefomgeving en Economie en Toezicht en Veiligheid volgens dit uitvoeringsprogramma 2023 
gaan werken. Hierna wordt het uitvoeringsprogramma over 2022 geëvalueerd voor 1 mei 2023.  
 
Communicatie 
Het document wordt verstuurd aan de samenwerkende organisaties Hilvarenbeek, Oisterwijk en de 
OMWB. Op de gemeentepagina van het Goirles Belang publiceren wij informatie over de vaststelling 
van het Uitvoeringsprogramma 2023 vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het document 
ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. 
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