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Kennisnemen van 
De positieve beoordeling door de provincie Noord-Brabant van onze beleidsstukken over 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
 
Informatie 
Medio 2019 hebben wij, in samenspraak met uw gemeenteraad, gewerkt aan de totstandkoming van 
een duurzaam en dienstbaar vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid. De missie die wij ons 
hierbij hebben gesteld is: 
“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.” 
 
De opgedane ervaringen uit de bijeenkomsten en de missie zijn uitgewerkt in onderstaande, en aan u 
reeds toegezonden, vastgestelde stukken: 

1. evaluatie toezicht en handhaving gemeente Goirle 2018; 
2. evaluatie vergunningverlening gemeente Goirle 2018; 
3. toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022; 
4. vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022; 
5. uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gemeente Goirle 2019; 
6. uitvoeringsprogramma vergunningverlening gemeente Goirle 2019; 
7. de hand-outs voor VTH-beleid. 

 
Ieder jaar beoordeelt de provincie Noord-Brabant onze stukken (Bijlage 1). De beoordeling van de 
stukken wordt gedaan door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie Noord-
Brabant. IBT constateert dat de stukken voldoende zijn. We krijgen een ruim voldoende score (Bijlage 
2). 
 
Daarnaast heeft IBT het actieve toezicht voor wat betreft het omgevingsrecht ‘afgeschaald’ naar 
regulier toezicht. De gemeente Goirle stond onder actief toezicht van IBT omdat wij niet volgens de 
vastgestelde termijnen onze stukken hadden vastgesteld. Wij hadden ervoor gekozen, met in 
achtneming van uw motie over handhaving, dat het ophalen van ervaringen bij burgers en in gesprek 
gaan met uw gemeenteraad over de thema’s vergunningverlening, toezicht en handhaving voordat 
het beleid werd vastgesteld voorrang diende te krijgen boven het tijdig vaststellen van het beleid. 
Naar nu blijkt een win-winsituatie. Uw raad heeft in kunnen stemmen met de voorgestelde stukken 
en IBT heeft deze stukken met een ruim voldoende beoordeeld.  
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Vervolg  
We willen in een vierjarig tijdsbestek (van 2019 tot en met 2022) de doelen uit het beleid 
gerealiseerd hebben. En dat is niet makkelijk, we bouwen een brug terwijl we erop lopen. Oftewel, 
we zijn aan het leren en ontwikkelen terwijl de winkel gewoon open is. We gaan uiteraard elk jaar 
ons beste beentje voorzetten. Uw raad kan ook controleren of wij niet 'uit de pas lopen' voor wat 
betreft de doelen. Ieder jaar krijgt uw raad namelijk een evaluatie. In deze evaluatie wordt onder 
andere aangegeven hoe ver we zijn met het behalen van doelstellingen en wat de effecten zijn 
geweest. Op deze manier wordt aan de dualistische functie invulling gegeven. Daarnaast kijkt de 
provincie Noord-Brabant (IBT) ook ieder jaar naar onze stukken. Elk jaar wordt u over de 
constateringen van de provincie Noord-Brabant, door middel van een raadsinformatiebrief zoals 
thans voorliggend, op de hoogte gesteld. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Beoordelingsbrief 2019 systematisch toezicht gemeente Goirle; 
Bijlage 2: Beoordelingsformulier systematisch toezicht gemeente Goirle. 
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