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Kennisnemen van 
het op 26 januari 2021 door het college vastgestelde VTH-uitvoeringsprogramma 2021 en VTH-
evaluatieverslag 2020.   
 
Inleiding 
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. De provincie ziet in het kader van interbestuurlijk 
toezicht (IBT) toe op een tijdige en goede naleving van de wettelijke VTH-procescriteria.  
Jaarlijks moet voor 1 mei een evaluatieverslag ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd. 
In onderhavig document zijn beiden samengevoegd om tot een vereenvoudiging van de VTH-cyclus 
te komen. 
Tevens is dit verslag ook een uitvoering is van 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.  
 
Informatie 
Dit uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag 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 dit uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag zijn de ambities voor 2021 opgenomen en wordt 
teruggeblikt op de in 2020 gerealiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Het gaat dan onder 
andere om de volgende in 2020 gerealiseerde acties:  

1. Het opzetten van een auditsysteem om te bewerkstelligen dat de gemeente haar 
overeengekomen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen periodiek aan 
zelfonderzoek onderwerpt. 
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2. Het ontwikkelen van standaard sjablonen voor alle stappen in het vergunningverlenings-, 
toezicht- en handhavingsproces in helder taalgebruik. 

3. Het ontwikkelen van een dashboard dat wordt gevuld met de handhavingszaken waarmee de 
juristen zich bezighouden zoals bezwaarschriften, handhavingsverzoeken, WOB-verzoeken, 
beroepschriften en de daarbij behorende termijnen.  

4. Verbetering van de communicatie richting de burger. Daarbij wordt onder andere gedacht 
aan betere informatie over veel voorkomende vergunningszaken, verstrekken van informatie 
over het toezicht- en handhavingsproces, communiceren in helder taalgebruik en het 
managen van verwachtingen bij de burger. Voorbeelden zijn het verstrekken van informatie 
over de bouwstop, meldingen milieuactiviteiten, plaatsing van containers met bouwafval. 

5. Aanpassing van de mandateringsregeling waarmee de interne procedure is vereenvoudigd. 
6. Actualisering van het Bibob-beleid en nieuw Damocles-beleid. 

 
De in 2021 uit te voeren acties hebben onder ander betrekking op het vernieuwen van beleid en 
regelgeving, zoals de APV, het standplaatsenbeleid, terrassenbeleid, evenementenbeleid, 
reclamebeleid, marktverordening, erfgoedverordening. En op het ons, in samenwerking met 
Oisterwijk, voorbereiden op de komst van de Omgevingswet wat grote impact heeft op het VTH-
werkterrein. 

 
Vervolg 
Het document wordt na vaststelling ter kennisname aan de provincie gestuurd. Vervolgens zullen de 
nieuwe teams Leefomgeving en Economie en Toezicht en Veiligheid volgens dit 
uitvoeringsprogramma 2021 gaan werken. 
 
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 VTH-uitvoeringsprogramma 2021 en het VTH-evaluatieverslag 2020. Het document ligt ook 
ter inzage in het gemeentehuis.  
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