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Hoofdstuk 1. Algemeen 

1.1 Inleiding 

In het omgevingsrecht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) voor 
gemeenten de belangrijkste instrumenten om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de 
samenleving te borgen. Jaarlijks dient voor 1 februari een uitvoeringsprogramma ter 
goedkeuring aan de provincie te worden voorgelegd met daarin het uitgewerkte 
werkprogramma voor dat jaar op het gebied van VTH. De provincie houdt interbestuurlijk 
toezicht (hierna: IBT) op een tijdige en goede naleving van de wettelijke VTH-procescriteria. 
 
Voor u ligt het document “Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2023” (hierna: Uitvoeringsprogramma 2023) van de gemeente Goirle. Hierin 
leest u hoe de gemeente Goirle in 2023 uitvoering geeft aan de taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit uitvoeringsprogramma is een 
werkprogramma op basis van tabellen, waarin de taken zijn uitgewerkt en vertaald in de 
benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit is vergeleken met de beschikbare capaciteit. 
Daarmee is ook de link gelegd naar de – in de gemeentelijke begroting geborgde – middelen 
die nodig zijn om de verwachte/geraamde activiteiten uit te voeren.  
 
Voor de periode 2019-2022 zijn door het college van burgemeester en wethouders (hierna: 
college), de burgemeester, ieder voor zover bevoegd en door de gemeenteraad van de 
gemeente Goirle de beleidsplannen “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-
2022” en “Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022” vastgesteld met 
daarin prioriteiten en doelen op het gebied van VTH. Deze beleidsstukken zijn met een 
verlengingsbesluit verlengd tot en met het jaar 2024. 
 

Dit document is specifiek bedoeld voor de gemeente Goirle, maar is gedeeltelijk opgesteld in 
samenwerking met gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oisterwijk. Voor het uitvoeren van 
de milieutaken doet de gemeente Goirle een beroep op de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (hierna: OMWB). Alle activiteiten die de OMWB voor ons uitvoert in 2023 zijn 
opgenomen in het OMWB-werkprogramma 2023 voor de gemeente Goirle dat als bijlage V 
onderdeel uitmaakt van dit document.  

1.2 Wettelijk kader en bestuurlijke verantwoordelijkheden 

De grondwettelijke basis is te vinden in artikel 21 van de Grondwet, dat luidt: ’De zorg van de 
overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering 
van het leefmilieu.’  
Het gaat hierbij over de fysieke leefomgeving zoals milieu, natuur, water en ruimtelijke 
ontwikkeling. Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op 
een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Onderhavige wetgeving heeft 
betrekking op de terreinen; ruimtelijke ordening, bouw, sloop, milieu en brandveiligheid. 
 
Het wettelijk kader wordt verder ingevuld door artikel 5.3 van de Wabo. Hierin worden bij 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regels gesteld in het belang van een doelmatige 
handhaving. Deze regels worden verder ingevuld door middel van het Besluit 
omgevingsrecht (hierna: Bor).  
 
In artikel 7.3 van het Bor wordt bepaald dat het uitvoeringsprogramma jaarlijks wordt 
vastgesteld door het college. In het uitvoeringsprogramma geeft het college aan welke 
activiteiten zij komend jaar zal uitvoeren. Daarbij houdt ze rekening met de doelen en 
gestelde prioriteiten. Het uitvoeringsprogramma wordt door het college bekendgemaakt aan 
de gemeenteraad en gezonden aan de toezichthouder, de provincie. 
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Het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders (college) is het bevoegd gezag. Zij stelt het 
Uitvoeringsprogramma 2023 voor gemeente Goirle vast. Het college is verantwoordelijk voor 
zowel de Wabo vergunningverlening als het toezicht en handhaving en vormt het 
bestuursorgaan dat bestuursrechtelijk optreedt. Door het college moeten prioriteiten worden 
gesteld, zowel op beleidsniveau als op zaakniveau.  
 
De burgemeester 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente 
Goirle. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente. Hij heeft 
eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad. Ook is hij als 
bestuursorgaan bevoegd om vergunningen te verlenen op grond van de APV met betrekking 
tot openbare orde en veiligheid en de Alcoholwet. 
Daarnaast is hij voorzitter van het college. Daarbij vervult hij de rol als portefeuillehouder 
handhaving en toezicht en eerste verantwoordelijke voor het handhavingsbeleid. Hij zorgt er 
als coördinerend bestuurder ook voor dat daar waar nodig op bestuurlijk niveau afstemming 
plaatsvindt. Het management en de beleidsmedewerkers hebben regelmatig overleg met 
bestuurders om beleidsmatige en lopende zaken te bespreken. Tot slot heeft de 
burgemeester het gezag over de politie als zij optreedt ter handhaving van de openbare orde 
en ter uitvoering van de hulpverleningstaak. 
 
De gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft geen wettelijke bevoegdheden waar het gaat om 
vergunningverlening, handhaving en het houden van toezicht binnen het fysieke domein. De 
gemeenteraad wordt wel in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het 
Uitvoeringsprogramma 2023. 
 
De provincie Noord-Brabant 
Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht (hierna: Wet RGT) is de provincie de 
enige verticale toezichthouder voor de gemeente op het gebied van o.a. de fysieke 
leefomgeving. Hieronder vallen de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het 
Rijk blijft toezichthouder van de gemeente op het gebied waar de provincie geen taak en 
expertise heeft, bijvoorbeeld de Alcoholwet. In overeenstemming met de wet wordt ervan 
uitgegaan dat het eigen bestuur zoveel mogelijk zelf controleert, hiertoe heeft de 
gemeenteraad eerstelijns toezicht op het college en de burgemeester (dualisme). De 
provincie heeft het tweedelijnstoezicht. Met de andere gemeenten Hilvarenbeek en 
Oisterwijk vormt gemeente Goirle een GHO-verband. In GHO-verband en met de provincie 
wordt regelmatig samengesproken over de ervaringen die opgedaan zijn in de praktijk. Tot 
op heden is de gemeente Goirle bij elke bijeenkomst, georganiseerd door de provincie 
Noord-Brabant (best-practice), aanwezig geweest. Een afschrift van dit beleid wordt 
vanwege onze integrale samenwerking verzonden aan de gemeenteraad, de provincie, de 
waterschappen (De Dommel en Brabantse Delta) en de politie. 

1.3 Reikwijdte en doel van het uitvoeringsprogramma 

Reikwijdte 

De beleidsstukken ‘Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022’ en ‘Toezicht- en 
handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022’ vormen de basis voor dit jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma. Daarnaast is in het verlengingsbesluit vastgesteld dat 
eerdergenoemde beleidsstukken worden verlengd tot en met 2024. Het verlengingsbesluit is 
opgenomen in bijlage VI. Hierin worden de keuzes beschreven die het college maakt over de 
uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke (leef)omgeving. 
Het gaat dan om de (bestuursrechtelijke) vergunningstaken en taken die betrekking hebben 
op toezicht en handhaving conform het omgevingsrecht en op basis van de regels die de 
gemeente zelf stelt, bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarmee 
is de reikwijdte van dit uitvoeringsprogramma afgebakend.  
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Doel van het uitvoeringsprogramma 

Gezamenlijk wordt met betrokken medewerkers bekeken hoe we ervoor staan op het gebied 
van zorg voor een veilige leefomgeving, slim omgaan met ruimtegebruik en verstandig 
omgaan met natuurlijke bronnen. Ook zijn de acties en prioriteiten voor 2023 opgenomen. In 
dit rapport leest u hoe de uitvoering qua financiën, personeelsformatie, vastgestelde 
werkwijzen en kwaliteit wordt geborgd. Daarmee proberen we de VTH-organisatie 
professioneel in te richten en een goede kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te 
waarborgen. Daaronder verstaat de wetgever met name dat de VTH-taken op een 
strategische en programmatische manier worden uitgevoerd, met aandacht voor onderlinge 
afstemming van de werkzaamheden. Dat levert een stevige bijdrage aan het realiseren van 
een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
 
Ook geeft dit document uitvoering aan artikel 21.1 uit de Wet milieubeheer (Wm) waarin is 
vastgelegd dat het college jaarlijks verslag doet van het aantal termijnoverschrijdingen van 
afgegeven milieubeschikkingen en informatie verstrekt over de milieustraat, onze eigen 
inrichting.  
 
Het uitvoeringsprogramma over het jaar 2022 loopt tot 1 februari 2023. De geldende 
beleidsplannen zijn met twee jaar verlengd en in 2024 wordt nieuw, omgevingswet-proof 
VTH-beleid gemaakt. 

1.4  Oordeel IBT  

De provincie Noord-Brabant ziet met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) toe op het uitvoeren van 
de taken door gemeenten. Daarom wordt dit uitvoeringsprogramma, nadat het is vastgesteld 
door het college en bekendgemaakt aan de gemeenteraad, toegezonden aan de provincie 
Noord-Brabant.  
Het toezicht door de provincie is belangrijk voor een goede sturing op de VTH-beleidscyclus 
en voor de instandhouding van een professionele VTH-structuur. De ambitie van de 
provincie is om samen met gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle VTH-
documenten 100% actueel zijn, op tijd zijn en voldoen aan de procescriteria VTH. De 
provincie heeft in 2022 geoordeeld dat de wettelijk verplichte VTH-documenten van 
gemeente Goirle voldoen aan de eisen en dat ze tijdig zijn vastgesteld.  
 
De medewerkers van het domein Fysiek, met name het team Leefomgeving en Economie en 
het team Toezicht en Veiligheid zijn doorlopend bezig geweest met een verdere 
kwaliteitsverbetering gebaseerd op de zogenaamde “Big-8”. Dit is een dubbele plan-do-
check-act cyclus waarbij beleid en uitvoering met elkaar verbonden worden (zie figuur 2). 
Door het volgen van de Big-8 worden werkzaamheden doelmatig en planmatig uitgevoerd. 
Daarnaast zorgt het evaluatieonderdeel van deze cyclus ervoor dat het beleid steeds blijft 
aansluiten op de uitvoeringspraktijk. Deze aanpak is op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo 
voor handhaving verplicht. 
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Figuur 1. Tijdigheid VTH-documenten 2022 

 

Aanbevelingen provincie 
Het IBT heeft aan ons bij het oordeel over 2022 één verbeterpunt meegegeven. Dat wordt 
verwerkt in het nieuwe, in 2024 op te stellen VTH-beleidsplan. Aanbevolen wordt om meer 
aandacht te besteden aan het periodiek rapporteren en evalueren over de uitvoering van de 
afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt. De gemaakte afspraken behelzen de 
samenwerking bij de werkzaamheden en de afstemming van de werkzaamheden. In 2023 
wordt een slag gemaakt om invulling te geven aan dit doel. 

1.5  Omgevingswet  

De Omgevingswet behelst een grootschalige transitie van het omgevingsrecht. De beoogde 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023. Door regelgeving op het gebied 
van omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen, ontstaat meer samenhang in het 
beleid. De wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen een nieuwe manier van werken. 
Namelijk integraal, participatief, meer digitaal en gebruikmakend van lokaal maatwerk. 
Omdat de Omgevingswet voor het cluster VTH grote gevolgen heeft stond en staat 2022 en 
2023 in het teken van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijke planning gemaakt in 
de vorm van een roadmap waarbij is aangegeven welke onderwerpen minimaal klaar moeten 
zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarna hebben gemeenten tot 2030 de 
tijd om de overige onderwerpen in te voeren en op de juiste manier vorm te geven. De 
gemeente Goirle heeft de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de 
Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. In GHO-verband 
zijn diverse werkgroepen gevormd om de onderwerpen voor te bereiden en te 
implementeren. In breder regionaal verband wordt kennis en kunde gedeeld. Hieronder 
worden de belangrijkste projecten genoemd.  
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1.6 Evaluatie VTH 2022 

Het Uitvoeringsprogramma over 2022 wordt geëvalueerd voor 1 mei 2023. In het 
voorgaande jaar is ervoor gekozen om het uitvoeringsprogramma en de evaluatie samen te 
voegen in een integraal VTH-evaluatieverslag en VTH-uitvoeringsprogramma. Het plan is om 
dit jaar het uitvoeringsprogramma voor 2023 en de evaluatie over 2022 afzonderlijk op te 
stellen. Het voor u liggende document wordt voor 1 februari 2023 door het college 
vastgesteld en bij de provincie Noord-Brabant ter goedkeuring ingediend. 

1.7 Leeswijzer 

Het Uitvoeringsprogramma 2023 is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 is het inleidend 
hoofdstuk. Hierin wordt kort ingegaan op de aanleiding, reikwijdte en het doel van het 
uitvoeringsprogramma. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de strategische aanpak 
van gemeente Goirle. In hoofdstuk 3 worden de doelen die gemeente Goirle dit jaar wil 
behalen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving besproken. Daarbij wordt 
ingegaan op de doelstellingen en ontwikkelpunten op het gebied van VTH. Verder worden in 
hoofdstuk 4 de taken voor vergunningverlening en de taken voor toezicht en handhaving 
onder de loep genomen. In hoofdstuk 5 staat het OMWB centraal en daarna volgen de 
bijlagen. 
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse en prioritering 

2.1. Inleiding: de Big-8 

Nu in het voorgaande hoofdstuk de definitie en de reikwijdte is gegeven, is het van belang 
om te bespreken wat voor strategische aanpak gemeente Goirle hanteert ten aanzien van 
VTH-taken. Daarover gaat dit hoofdstuk. In het Omgevingsrecht worden regels gesteld waar 
de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Deze regels zijn opgesteld om de risico’s voor mens en natuur te beperken, 
zodat de veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd. 
 
Uitvoering van het VTH-beleid vindt programmatisch plaats. Programmatisch wil zeggen een 
planmatige, cyclische aanpak. De processtappen van dit beleid worden weergegeven in 
onderstaande geprojecteerde figuur, de dubbele regelkring of ook wel Big-8 genoemd. Door 
het toepassen van de Big-8 wordt vormgegeven aan een plan-do-check-act-cyclus. De 
bovenste kring vormt het beleid, en de onderste kring de uitvoering en monitoring. 
 
1. Rapportage en evaluatie 
De Big-8 start met een rapportage en evaluatie. In essentie betreft deze stap het analyseren 
van allerlei relevante elementen, dan wel veranderingen voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Daarbij wordt ingegaan op de bijdrage aan beleidsdoelen, de beheersing van 
risico’s en of beleid, prioriteiten en/of programma bijgesteld dienen te worden. De resultaten 
uit de evaluatie en het uitvoeringsprogramma kunnen ertoe leiden dat de probleemanalyse 
bijgesteld moet worden. 
2. Strategisch beleidskader 
De uitgevoerde evaluatie, het uitvoeringsprogramma en actuele probleemanalyse leggen de 
basis voor het strategisch beleidskader. Op basis van de probleemanalyse worden 
prioriteiten gesteld. Vervolgens worden in het ‘Vergunningverlening beleid 2019-2022’, het 
‘Toezicht- en handhavingsbeleid 2019-2022’ en het ‘Verlengingsbesluit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving tot en met 2024’ doelstellingen vastgelegd die de organisatie wil 
behalen ten aanzien van deze prioriteiten. 
3. Operationeel beleidskader 
Met het operationeel beleidskader wordt duidelijk op welke manier gemeente Goirle invulling 
wil geven aan het strategisch beleidskader. Jaarlijks wordt in het uitvoeringsprogramma 
bekeken hoe de strategie verbetert kan worden om de gestelde doelen te behalen. Dat 
betekent dat er middelen ingezet moeten worden om de doelen te bereiken. Dit jaar is het 
operationeel beleidskader in het Uitvoeringsprogramma 2023 opgenomen. 
4. Planning en control 
Bij de planning en control staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële 
middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken centraal. Jaarlijks wordt 
dit vastgelegd in het uitvoeringsprogramma, waarin een duidelijke verbinding met de 
gestelde prioriteiten en doelstellingen staan. Ook staat concreet beschreven wat de taken, 
inclusief de capaciteiten en middelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn. 
Als laatst zijn er afspraken gemaakt over de afstemming en samenwerking met andere VTH-
partners. 
5. Voorbereiding, uitvoering en monitoring 
Om ervoor te zorgen dat gemeente Goirle op een juiste wijze uitvoering geeft aan de 
uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2023 en over het ‘Vergunningverlening beleid 
2019-2022’, het ‘Toezicht- en handhavingsbeleid 2019-2022’ en het ‘Verlengingsbesluit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving tot en met 2024’, handelt zij op grond van 
vooraf vastgestelde procedures, processen en protocollen die voortvloeien uit artikel 7.4 van 
de Bor. Vervolgens worden taken beschreven, zodat ze uitgevoerd kunnen worden. De 
laatste processtap in de Big-8 is de monitoring. De resultaten en de voortgang van de 
uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma dienen gemonitord te worden, zodat 
de monitoringsresultaten gebruikt kunnen worden voor de bijsturing van de operationele 
cyclus (lees stap 3). Hiermee is de cirkel rond. 
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Documenten op basis van regelgeving  
De cyclus van de Big-8 zal uiteindelijk tot drie samenhangende documenten leiden: 
1. Het VTH beleid (eens per vier jaar); 
2. een uitvoeringsprogramma (jaarlijks); en  
3. een evaluatie van het uitvoeringsprogramma (jaarlijks). 
 
 

 
Figuur 2. Big-8 cyclus 

 

2.2. Probleemanalyse 

De probleemanalyse beschrijft de basis voor de doelen en de prioriteiten. Het doel van de 
probleemanalyse is om prioriteiten vast te stellen, op basis waarvan beleid geformuleerd kan 
worden. In het ‘Vergunningverlening beleid 2019-2022’ en het ‘Toezicht- en 
handhavingsbeleid 2019-2022’ is de probleemanalyse beschreven. Aan de hand van dat 
beleid wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma over vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bepaald. Bovendien geeft de probleemanalyse inzicht waar de risico’s zich 
voordoen en geeft op deze wijze een handvat voor het maken van keuzes in zowel toetsing 
als toezicht en handhaving. Risico’s behoren beheersbaar en controleerbaar te zijn. Voor het 
jaar 2023 staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoog op de agenda.  
 
Vergunningverlening 
Een deel van de milieu- en natuurregelgeving is vastgelegd in nationale en Europese wet- 
en regelgeving en tal van richtlijnen. De werkzaamheden voor vergunningverlening is 
grotendeels vraag gestuurd en afhankelijk van bedrijfs- en burgerinitiatieven zoals bouwen, 
slopen, bestemmingsplannen, brandveiligheid en milieu. De schattingen van de jaarlijkse 
aantallen vergunningen komen tot stand door extrapolatie van verleende vergunningen in 
voorgaande jaren.  
 
De afdeling vergunningverlening valt binnen het domein van de fysieke leefomgeving en 
houdt zicht bezig met het beoordelen van vergunningsaanvragen. In de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt de basis voor een groot deel van de vergunningen 
die de vergunningverleners behandelen. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een 
project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, 
gebruik) uit te voeren. De Wabo kent een reguliere en een uitgebreide procedure. De 
werkzaamheden voor de vergunningverlener zijn afhankelijk van de soort procedure. Je hebt 
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aanvragen die de reguliere procedure doorlopen en maximaal 8 weken duren en éénmaal 
met 6 weken mag worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan 
ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. 
 
Toezicht en handhaving 
Toezicht en handhaving ziet toe op het maken van keuzes op het gebied van bouw- en 
woningtoezicht, ruimtelijke ordening, milieu, APV en brandveiligheid. De afdeling toezicht 
en handhaving valt eveneens binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Over het 
algemeen controleren de toezichthouders verleende vergunningen in de wijken van 
gemeente Goirle en Riel om overtredingen waar te nemen. Ook wordt er gereageerd op 
meldingen van burgers (illegale bouw en dergelijke). In dit soort gevallen kan de overtreding 
getoetst worden aan de prioritering die vermeld staat in paragraaf 2.3 van dit 
uitvoeringsprogramma. Als de overtreding een gevaar oplevert voor de veiligheid van 
personen kan er direct gehandhaafd worden. In andere gevallen kan er gekozen worden 
om een rapportage op te stellen. 
 
Het is onmogelijk om taken uitputtend uit te voeren. Daarom bevat het VTH-beleid van de 
gemeente Goirle prioriteiten, strategieën en doelstellingen voor monitoring en uitvoering. 
Deze zijn nog steeds leidend bij de uitvoering van de werkzaamheden. 
In het ‘Toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Goirle 2019-2022’ en het 
‘Verlengingsbesluit vergunningverlening, toezicht en handhaving tot en met 2024’ zijn 
daarom ook keuzes gemaakt voor wat betreft prioritering op basis van een risico 
inschatting. 

2.3. Prioritering 
Op basis van de kwaliteitscriteria moet het bevoegd gezag handelen op grond van een 
probleemanalyse om sturing te geven aan haar inspanningen op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De probleemanalyse vormt dan ook de basis 
voor het stellen van prioriteiten. Prioriteren houdt in dat er taken wel worden uitgevoerd, 
maar ook dat er taken niet of in beperkte mate worden uitgevoerd. De richtlijnen om 
prioriteiten te stellen wordt gevormd door de aspecten die zijn vastgesteld in de wet- en 
regelgeving voor de fysieke leefomgeving en daarin ook beschermd worden. Het gaat vooral 
om de aspecten: veiligheid, gezondheid, natuur en leefomgeving. Dit jaar zal de prioriteit 
liggen op het gebied van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de afdeling 
vergunningverlening en de afdeling toezicht en handhaving. Wanneer het daarbij 
noodzakelijk is om anders te prioriteren zullen steeds keuzes worden gemaakt op basis van 
probleemanalyse. 
 
Naast de prioriteiten die voortvloeien uit het beleid zal de prioriteit voornamelijk liggen op de 
voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet private 
kwaliteitsborging. De Wet private kwaliteitsborging zal op zijn vroegst op 1 januari 2024 in 
werking treden. 
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Hoofdstuk 3. Doelstellingen en ontwikkelingen VTH 

 
In de beleidsstukken ‘Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022’ en het 
‘Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022’ zijn ambities en doelen 
geformuleerd die in vier jaar bereikt moesten worden. Deze beleidsstukken zijn door middel 
van een verlengingsbesluit verlengd tot en met 2024. Voorafgaand aan de implementatie van 
de Omgevingswet zullen keuzes worden gemaakt over het herijken van nieuw beleid op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
  
Wij hebben de ambitie duurzaam en dienstbaar te zijn. Het algemene doel is om de kwaliteit 
van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren. Daarbij staat de 
volgende missie (afkomstig van eerdergenoemde beleidsstukken) centraal: 
 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in 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." 

 
Operationele doelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het gaat 
om zaken die nodig zijn om vergunningen te verlenen, toezicht te houden of te handhaven. 
Het betreft hier ook beleid, waardoor we inwoners, ondernemers, belanghebbenden en 
ketenpartners duidelijkheid bieden in wat kan en mag. Zo kunnen we de gezondheid, 
veiligheid en leefbaarheid in de samenleving borgen en ook kansen creëren om initiatieven 
te ontwikkelen. 

3.1. Doelstellingen 2023 
De hieronder beschreven doelstellingen vinden hun oorsprong in de beleidsdoelen van het 
vergunningsverleningsbeleid 2019-2022 en het toezicht- en handhavingsbeleid 2019-2022 
die in bijlage I en bijlage III staan beschreven. Voor het jaar 2023 zijn de doelstellingen 
geactualiseerd. We streven ernaar om onderstaande doelstellingen te behalen.  
 
Duurzame omgeving  
Wil een omgeving “duurzaam” blijven, dan is het van belang om ons aan de regels te 
houden. Zo zorgen wij voor een veilige leefomgeving. Onze uitdaging daarbij is om te zien 
dat niet alle monniken gelijk zijn, waardoor we maatwerk leveren en soms afwijken van 
beleid. Het gelijkheidsbeginsel speelt hierbij een rol. Ons doel is om de burgers duidelijk te 
maken dat twee gevallen niet altijd hetzelfde hoeven te zijn. Een voorbeeld daarvan is dat de 
ene burger wel een vergunning toegewezen krijgt en de andere burger een afwijzing. Op 
deze manier proberen we onzekerheid voor burgers weg te nemen. Zo maken we onder 
andere duidelijk wat er mag en controleren we de naleving aan de voorkant. 

 
Dienstbare service  
Volgens de missie en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn niet alleen de regels belangrijk, 
ook de manier van communiceren is van belang. We gaan daarom actief communiceren, en 
volgens deze strategie werken. We moeten meer de samenwerking en verbinding met de 
buitenwereld zoeken. We moeten wendbaarder en flexibeler worden. Ons meer integraal 
rondom opgaven organiseren, in plaats van rondom functies. We communiceren in heldere 
taal, we informeren met het oog op preventie. We zeggen wat we doen en we doen wat we 
zeggen en daarbij leveren we maatwerk. Luisteren en meedenken staan daarbij voorop. Het 
blijft goed om oplossingen na te streven waarbij, binnen de kaders, oog blijft voor de 
afweging tussen algemeen en individueel belang. 
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Dienstbare uitkomst  
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen uitkomst. We blijven 
initiatiefnemers stimuleren om een omgevingsdialoog aan te gaan met hun omgeving. We 
blijven ook actief mediation toepassen. 
 
Ketenpartners 
Verbonden partijen zijn de OMWB, de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek, de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: 
OdZoB) voor de monumentenzorg en de waterschappen (De Dommel en Brabantse Delta). 
Het beleid met daarin de handhavingsstrategie is afgestemd met en toegezonden aan 
organen belast met de strafrechtelijke handhaving zoals de politie.  
 
In bijlage I zijn de doelen op het gebied van vergunningverlening tot en met 2022 beschreven 
en in bijlage III zijn de doelen op het gebied van toezicht en handhaving tot en met 2022 
beschreven. Deze doelen zijn verlengd met een verlengingsbesluit tot en met het jaar 2024. 
Voor een groot deel van de gestelde doelen is uitvoering gegeven. Ieder jaar wordt in het 
uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag beschreven welke stappen zijn gezet om de 
doelstellingen te realiseren en welke stappen nog moeten worden gezet. In dit hoofdstuk zijn 
de doelen concreet weergegeven voor het jaar 2023 waar wij aan willen werken op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

3.2. Ontwikkelingen 

Het jaar 2023 zal een overgangsjaar worden waarin er veel nieuwe ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden. De omschakeling van de Wabo naar de Omgevingswet zal het maximale 
vragen van de toch al drukbezette medewerkers. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet 
zal tevens de vastgestelde Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Goirle 2023 in werking treden, hierin zijn de kwaliteitscriteria opgenomen (zie bijlage IX). 
Hieronder een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen die in 2023 gaan plaatsvinden: 
 
Algemene Plaatselijke Verordening aanpassen (hierna APV) 
De gemeentelijke APV dient in lijn te zijn met nieuwe regelgeving en actuele ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld ontwikkelingen in de rechtspraak. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet 
zal de APV in twee delen worden gesplitst. Regelgeving die onder de Omgevingswet valt 
wordt uit de APV gehaald en geïmplementeerd in het Omgevingsplan. Er valt dan 
bijvoorbeeld te denken aan regelgeving met betrekking tot het kappen van bomen en het 
aanleggen van uitwegen. De regelgeving die niet onder de Omgevingswet valt zal zijn 
vindplaats in de APV behouden. Dit zijn bijvoorbeeld artikelen die onder veiligheid vallen. 
 
Tijdelijke uren uitbreiding toezicht APV bijzondere wetten 
De buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) van de gemeente Goirle hebben dit 
jaar meer uren gekregen om hun taken uit te voeren. Voorgaande jaren hadden zij 36 uur 
per week en dat is voor 2023 uitgebreid naar 51 uur per week. Deze tijd wordt besteed aan 
de controle op de naleving van de APV en bijzondere wetten. Daarnaast worden jaarlijks alle 
verleende exploitatie- en alcoholwetvergunningen minimaal een keer gecontroleerd. Vanaf 
2023 worden er geen waarschuwingen meer gegeven bij fout parkeren, er worden direct 
bekeuringen uitgedeeld. 
 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
De Wet private kwaliteitsborging (hierna Wkb) zal minimaal zes maanden na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking treden. Dit zal in beginsel alleen gelden 
voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Hieronder vallen: 

• Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, 
inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen.  

• Vakantiehuisjes en andere vakantieverblijven (vakantieappartementen zijn uitgesloten). 



13 

 

• Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen.   
 
 Door de inwerkingtreding van de Wet Wkb wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in 
de bouw geïntroduceerd. Het doel van de Wkb is onder meer een verbeterde borging van de 
(bouw)kwaliteit en het versterken van de positie van de consument. Door de Wkb is de 
aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouwkwaliteit. Ook moet hij de 
bewijslasten leveren dat het bouwwerk voldoet aan de vereiste bouwkwaliteit. Dat laatste 
gebeurt door middel van een opleveringsdossier.  
 
De rol van de gemeente als bevoegd gezag verandert onder het nieuwe stelsel van de 
private kwaliteitsborging. Het proces voor vergunningverlening voor bouwwerken die vallen 
onder de Wet Wkb wordt in tweeën opgeknipt: Het ruimtelijke component (toets aan 
omgevingsplan en -veiligheid) loopt via de gemeente en het bouwtechnische component 
loopt via de private kwaliteitsborger die een melding indient bij de gemeente. Hierbij wordt de 
papieren (technische) toets op het bouwplan, die eerst vooraf plaatsvond, vervangen door 
toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De initiatiefnemer wordt verplicht een 
private aangewezen onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze ziet tijdens de 
bouw toe op het naleven van de bouwtechnische voorschriften die opgenomen zijn in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving, vervolgens verklaart hij dat het bouwwerk aan de 
voorschriften voldoen.  
 
Actualiseren afwegingskader evenementenvergunningsbeleid 
Het huidige evenementenbeleid is in 2007 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest die het wenselijk maken dat het beleid wordt geactualiseerd. Het is 
goed om te weten dat de ontwikkelingen niet zien op de economische/ruimtelijke visie op 
evenementen, maar op het aanpassen van de uitvoering van proces en vergunningen. De 
ontwikkelingen zijn onder andere door het aanscherpen van de wet- en regelgeving op het 
gebied van evenementen, de vaststelling van de Dienstenwet, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht aan vervanging toe. Geconstateerd is dat er steeds kritischer wordt gekeken 
naar verleende evenementenvergunningen door belanghebbenden en de opgeschroefde 
veiligheidsvoorwaarden. Dit heeft aanleiding gegeven tot aanpassingen van het 
evenementenvergunningsbeleid. Hiermee willen we meer duidelijkheid creëren in het 
werkproces voor zowel organisatoren als voor evenementendoorlooptijd zonder afbreuk te 
doen aan kwaliteit en professionaliteit. 
 
Inrichten werkprocessen 
Omdat de Omgevingswet om andere werkprocessen vraagt, worden een aantal 
werkprocessen heringericht en/of opgesteld. Door het gebruik van de VTH-software CLO 
streven wij ernaar om termijnen inzichtelijker te krijgen. Ook willen we de termijnbewaking 
verbeteren. Daarnaast wordt de digitalisering geoptimaliseerd. Door middel van het 
aanschaffen van digitale ondertekeningen via de VTH-software CLO, worden besluiten van 
gemeente Goirle getekend en verstuurd. Om dit streven te halen, zijn wij afhankelijk van 
Centric. Daarom stimuleren we Centric om hun initiatief om rapportages op te bouwen na te 
komen. 
 
Samenwerkingsafspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen  
De OMWB is een ketenpartner van gemeente Goirle op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving in het kader van milieu. Door de komst van de Omgevingswet zal 
ook de OMWB hierop inspelen. Daarover worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij zal 
zich nog meer moeten richten op een brede advisering op het gebied van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. In 2023 wordt samen met ketenpartners verder gewerkt om deze 
opgave in te richten. 
 
 
 



14 

 

Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld 
De Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht (hierna: LHSO) is de opvolger van de 
Landelijke Handhavingsstrategie (hierna: LHS) uit 2014. Op 12 oktober 2022 is de LHSO 
vastgesteld door het rijk naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet. De LHSO 
heeft betrekking op deze wet en daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de 
LHS. Er zal conform de LHSO worden gewerkt, zodra de Omgevingswet in werking treedt. 
Daarnaast wordt het handhavingsbeleid voorgelegd aan de organen die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving. In bijlage VII is de LHSO opgenomen en in bijlage VIII is de LHS 
bijgevoegd.  
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3.3. Uitvoeringsprogramma doelstellingen 2023 

In 2023 worden de volgende stappen gezet om de doelstellingen (genoemd in § 3.1) verder 
uit te voeren: 

1. Het aanschaffen van digitale ondertekening, zodat besluiten van gemeente Goirle, via 
het programma VTH-software Centric Leefomgeving (CLO), digitaal getekend en 
verstuurd kunnen worden om de digitalisering te optimaliseren. 

2. Het verder inrichten van de nieuwe werkprocessen onder de Omgevingswet en de 
Wet Wkb met bijbehorende documenten voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving onder de Omgevingswet in CLO. De werkprocessen voor de 
Omgevingswet moeten voor 1 juli 2023 ingeregeld zijn. De werkprocessen voor de 
Wet Wkb moeten voor 1 januari 2024 gereed zijn. 

3. Nadat de werkprocessen voor de Omgevingswet en de Wet Wkb gereed zijn worden 
de werkprocessen voor de vergunningen Apv en bijzondere wetten, bezwaar en 
beroep ook ingeregeld in CLO.  

4. We stimuleren Centric om rapportages te bouwen na te komen, zodat we rapporten 
uit CLO kunnen draaien. We willen hiermee bereiken dat we meer inzicht krijgen in 
de aantallen dossiers, soorten en doorlooptijden. 

5. Het verbeteren van de prioritering en monitoring van de lopende handhavingszaken 
bij het team Toezicht en Veiligheid met behulp van een Excel lijst.   

6. Het aanpassen en implementeren van de bruidsschat in het definitieve 
omgevingsplan. Hieronder vallen onder meer de regels voor vergunningsvrij bouwen. 
De gemeenteraad heeft eerder aangegeven minder regels te willen hebben omdat dit 
leidt tot een lastenvermindering bij onze inwoners. Daarom willen we zoveel mogelijk 
vergunningsvrij maken. Vergunningsvrij betekent overigens niet regelvrij. De 
bouwwerken moeten nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit.  

7. Vooruitlopend op de Wet Wkb voert gemeente Goirle, net zoals afgelopen jaar, geen 
bouwbesluittoetsing uit op bouwwerken die onder de Wet Wkb vergunningsvrij zijn.  

8. Het opstellen en implementeren in CLO van de brieven voor vergunningverlening 
onder de Omgevingswet, deze moeten in heldere taal geschreven worden. 

9. Het opstellen en implementeren in CLO van de brieven voor toezicht en handhaving 
onder de Omgevingswet, deze moeten in heldere taal geschreven worden. 

10. De nota bodembeheer uitbreiden met fase 2 en 3, zodat deze beter aansluit bij de 
nieuwe Omgevingswet. Hiervoor zijn financiële middelen opgenomen in de begroting. 

11. Het actualiseren van het evenementenbeleid en het aanpassen van de bijbehorende 
brieven. Deze moeten in heldere taal geschreven worden. 

12. Vaststellen van de marktverordening door de raad. 
13. Het actualiseren van het reclamebeleid.  
14. Het vernieuwen van legesverordeningen. 
15. Het schrijven van een werkinstructie op het gebied van vergunningverlening, zodat 

nieuwe vergunningverleners betere handvatten hebben om werkzaamheden 
zelfstandig uit te voeren. Daarnaast willen we hierdoor borgen dat alle 
vergunningverleners op dezelfde manier werken. 

16. Een plan van aanpak maken met de lokale driehoek (politie, burgemeester en officier 
van justitie) hoe we periodiek beter kunnen rapporteren en evalueren over de 
uitvoering van de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de 
organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt. De gemaakte 
afspraken behelzen de samenwerking bij, en de afstemming van de werkzaamheden.  

 
Conclusie planning ten aanzien van de doelstellingen 2023 
Samenvattend moet er nog veel gebeuren voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet  
op 1 juli 2023 en de Wet Wkb op 1 januari 2024. Dit heeft in 2023 onze hoogste prioriteit. 
Daarna zullen we ons gaan richten op de overige doelen voor 2023. 
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Hoofdstuk 4 Taken en uitvoering 2023 

Dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op taken die zien op vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Deze taken worden uitgevoerd door of namens medewerkers van de 
gemeente Goirle, maar ook door externe medewerkers. Deze externe medewerkers worden 
ingehuurd door de gemeente Goirle. Het OMWB is een van de externe partijen waarmee 
gemeente Goirle samenwerkt. De taken die de OMWB namens gemeente Goirle uitvoert 
worden in hoofdstuk 5 en in bijlage V besproken.  
 
Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen en prioriteiten, moet een realistische 
raming van de beschikbare capaciteit worden gemaakt. De raming van de activiteiten en van 
de benodigde inzet, is een inschatting die is gebaseerd op basis van cijfers en ervaringen uit 
het verleden. De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over het werkaanbod en de uren die 
nodig zijn om het beleid te kunnen realiseren. Op basis van deze berekening wordt inzicht 
verkregen in hoeveel capaciteit wordt gevraagd. 

4.1 Vergunningverleningstaken 

Op grond van de Wabo (en vanaf 1 juli 2023 de Omgevingswet) is de gemeente Goirle 
bevoegd om vergunningen te verlenen en meldingen af te handelen die betrekking hebben 
op de fysieke leefomgeving. Onder de Wabo vallen onder andere vergunningen met 
betrekking tot het bouwen, kappen, uitwegen, slopen, planologisch strijdig gebruik, 
milieuactiviteiten en activiteiten in/aan monumenten enzovoorts.  
 
Daarnaast verlenen we ook vergunningen en ontheffingen op grond van de Apv en 
bijzondere wetten. Hieronder vallen onder andere vergunningen en ontheffingen voor 
standplaatsen, evenementen, reclame, terrassen, Alcoholwet, Wet op de kansspelen, 
Bibob enzovoorts. 
 
Naast het verlenen van vergunningen behandelen de vergunningverleners ook 
vooroverleggen en vragen over vergunningsvrijbouwen. Eventuele strijdigheden met het 
bestemmingsplan worden dan al besproken in een integraal bouwplanoverleg waarin 
bouwplantoetsers, een planoloog en een jurist vertegenwoordigd zijn. Door gebruik te 
maken van het vooroverleg weten inwoners voorafgaand aan een aanvraag of iets 
vergunningplichtig is en wat de slagingskans van hun initiatief is. Dit voorkomt dat ze 
onnodig dure tekeningen hoeven te laten maken. De leges voor het vooroverleg zijn niet 
kostendekkend opgesteld zodat de drempel voor het indienen van een vooroverleg laag 
blijft. De leges worden verrekend indien er vervolgens een aanvraag wordt ingediend.  
 
Voor de cijfermatige onderbouwing van het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 
2023 wordt verwezen naar bijlage II. 

4.2 Toezicht- en Handhavingstaken 

Gemeente Goirle heeft de bevoegdheid om algemene regels (verordeningen) en 
beleidsregels die betrekking hebben op haar eigen ‘huishouding’ vast te stellen. Op grond 
van deze autonome bevoegdheid kan gemeente Goirle zelf een afweging maken welke 
toezichts- en handhavingstaken zij oppakt en in welke mate zij toezicht houdt en 
handhavend optreedt. Daarnaast legt de gemeente Goirle vooral de focus op de taken met 
hoge prioriteit, waarbij naleving vereist is. 
 
Taken Toezichthouders Wabo 
De medewerkers van het team toezicht en handhaving werken volgens de regels en 
beginselen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verder werken zij volgens de 
Landelijke Handhavingsstrategie. De toezichthouders Wabo houden toezicht bij de uitvoering 
van de bouw van verleende vergunningen, treden handhavend op indien zij zelf illegale 
situaties constateren en treden handhavend op indien een derden een verzoek tot 
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handhaving indient. Daarnaast behandelen zij ook klachten en meldingen. De toezichtstaken 
worden zowel vraaggericht (op vergunningen), objectgericht (toezicht op bijvoorbeeld 
monumenten of evenementen), signaal gericht (naar aanleiding van klachten en meldingen) 
als themagericht (bijvoorbeeld een project illegale bewoning bedrijventerreinen) opgepakt. 
 
Hierbij wordt voornamelijk vanuit een oplossingsgerichte aanpak gewerkt en wordt de 
juridische weg zoveel mogelijk vermeden. Zo wordt een overtreder allereerst in de 
gelegenheid gesteld om de overtreding te verhelpen, dit gebeurd vaak eerst mondeling. 
Indien dat niet werkt krijgen zij een waarschuwingsbrief. Hierin staan de overtredingen 
benoemd, hoe zij deze kunnen oplossen en de termijn waarbinnen ze de overtreding moeten 
oplossen. Als de toezichthouder constateert dat de overtredingen binnen deze termijn niet 
zijn opgelost dan stuurt hij een brief met daarin zijn bevindingen en de mededeling dat ze 
zaak wordt overgedragen aan de juristen. De juristen schrijven vervolgens een voornemen 
tot handhaving waarin weer een hersteltermijn wordt geboden. Indien de toezichthouder na 
deze hersteltermijn opnieuw constateert dat de strijdigheden niet zijn opgeheven dan legt de 
jurist een last onder dwangsom of bestuursdwang op.  
 
Taken buitengewoon opsporingsambtenaren 
De buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) van de gemeente Goirle werken 
volgens de regels en beginselen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Apv. Zij 
kunnen toezichthouden op alle regels die zijn opgenomen in de Apv. Zij concentreren zich 
vooral op het handhaven op overlast van jeugd, parkeren en honden. Daarnaast controleren 
zij jaarlijks alle exploitatievergunningen en vergunningen die toezien op de Alcoholwet. Tot 
2023 werkte zij vooral oplossingsgericht en gaven zij waarschuwingen voordat ze 
bekeuringen uitdeelden, vanaf 2023 stoppen zij met waarschuwen en gaan zij direct over tot 
bekeuren. 
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Hoofdstuk 5 OMWB werkprogramma 2023 gemeente Goirle 
 
Zoals eerder is aangegeven, heeft gemeente Goirle een samenwerkingsverband met het 
OMWB. De OMWB maakt als externe medewerker richtinggevende keuzes om toezicht en 
handhavingsinstrumenten in te zetten in het licht van milieuactiviteiten voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken die de OMWB namens de gemeente 
Goirle uitvoert zijn opgenomen in het document ‘Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 
VTH regio Midden- en West-Brabant’ document ook wel ‘GUK 2023-2026’ genoemd. GUK 
2023-2026 is opgenomen in bijlage V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


