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Kennisnemen van  
het op 21 januari 2020 door het college vastgestelde VTH-uitvoeringsprogramma 2020. 
 
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 februari een uitvoeringsprogramma ter goedkeuring aan de provincie worden 
voorgelegd met daarin het uitgewerkte werkprogramma voor dat jaar 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 uitvoeringsprogramma 2020 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”.  
Het uitvoeringsprogramma dat voor u ligt bevat de acties die worden uitgevoerd in 2020 om te 
voldoen aan deze ambitie. Het gaat dan onder andere om de volgende acties: 

- aanpassen en omgevingswetproof maken van het welstandsbeleid; 
- in GHO-verband werken aan verbetering en stroomlijning van de werkprocessen; 

- verbeteren van de digitalisering van de werkomgeving. Denk aan het ontwikkelen van goede 
standaardsjablonen in helder taalgebruik, het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) en het 
inrichten van een systeem voor indicatoren/rapportages (Squit 2020); 

- aanpassen van de mandateringsregeling waarmee de interne procedure wordt 
vereenvoudigd; 

- tijdig op een aanvraag beslissen zodat wordt voorkomen dat vergunningen van rechtswege 
worden verleend; 

- ontwikkelen van de omgevingsdialoog en burgercommunicatie; 
- bij elke handhavingszaak of bezwaarzaak bekijken of partijen met elkaar of met de gemeente 

in gesprek willen (pre-mediation). 
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Financiën 
Het VTH-uitvoeringsprogramma wordt gedekt door de begroting 2020 als het gaat om het uitvoeren 
van het reguliere werk (zie hiervoor de cijfermatige onderbouwing met daarin de geraamde 
capaciteit afgezet tegen de beschikbare uren). Uit de plannen van aanpak die in 2020 worden 
geschreven voor het realiseren van de doelstellingen zal blijken of eenmalig of structureel geld nodig 
is om bepaalde actiepunten uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het opzetten van een auditsysteem).  
 
Samenwerking 
We werken in GHO-verband aan de verbetering en stroomlijning van de werkprocessen. Met 
Hilvarenbeek en Oisterwijk op het gebied van VTH-kwaliteitscriteria 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 uitvoeringsprogramma 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-uitvoeringsprogramma is vastgesteld.  
 
Vervolg 
Na toezending aan de provincie wordt door afdeling VVH volgens het uitvoeringsprogramma gewerkt 
en zullen het college, de raad en de provincie halfjaarlijks over de resultaten geïnformeerd worden.  
 
Voor 1 maart 2020 wordt u geïnformeerd over het VTH-evaluatieverslag 2019, ook een wettelijke 
verplichting die voortvloeit uit interbestuurlijk toezicht. Volgend jaar worden de evaluatie en het 
uitvoeringsprogramma samengevoegd tot één document om tot een vereenvoudiging van de VTH-
cyclus te komen.  
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