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Beleidsstukken vergunningverlening, toezicht en handhaving
Toelichting:
In maart 2018 werd een motie van de raad aangenomen. Daarin werd
de wens uitgesproken om kaders voor handhaving te geven. De raad
heeft uw college verzocht om te wachten met het vaststellen van
beleid totdat deze kaders tot stand gekomen zijn. Ter inspiratie
vonden eind 2018 twee bijeenkomsten plaats. We zijn op locaties
gaan kijken en met inwoners is in de raadzaal op informele wijze
gesproken over handhaving. Het doel van deze bijeenkomsten was
het delen van ervaringen, meningen en ideeën. Het waren twee
verhelderende bijeenkomsten. Uit de bijeenkomsten bleek onder
andere dat het niet alleen om het taakveld handhaving ging, maar
ook om de taakvelden toezicht en vergunningverlening (de VTHtaken). De opgedane ervaringen zijn verwerkt in de nu voorliggende
concept beleidsstukken.
Besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de VTHbeleidsstukken, onder mogelijke indiening van zienswijzen.
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Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland - West-Brabant 20192022
Toelichting:
De georganiseerde drugscriminaliteit zorgt voor veel overlast en
gevaarzetting in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het
buitengebied. Het exploiteren van drugslaboratoriums en
hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd gepaard met andere strafbare
feiten, zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en
uitkeringsfraude. Ten behoeve van de integrale samenwerking is in
2013 het convenant Hennepteelt opgesteld. Per 1 januari 2019 is dit
convenant niet meer geldend. Samen met de in mei vorig jaar in
werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is dit reden om de werking van het convenant opnieuw te
bezien en daar waar nodig aan te passen. In het convenant dat nu
voorligt blijft de wijze waarop de verschillende partners
samenwerken grotendeels hetzelfde. Wel is de werkingssfeer
verruimd en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om te voldoen
aan de eisen van de AVG en de Wet politiegegevens.
Besluit:
In te stemmen met het Convenant aanpak drugscriminaliteit
Zeeland - West-Brabant 2019-2022
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Rekenkamerrapport naar begrip van en grip op de uitvoering van de
WMO
Toelichting:
De Rekenkamercommissie Goirle, Dongen en Loon op Zand heeft
onderzoek gedaan naar de wijze waarop wij borgen dat adequaat
gestuurd wordt op het bereiken van de gewenste Wmodoelstellingen. Op basis van het onderzoek trekt de
rekenkamercommissie een aantal conclusies en geeft zij
aanbevelingen aan het college. Voordat het rapport naar de Raad
gaat, krijgt het college nu de gelegenheid om hier een bestuurlijke
reactie op te geven. In die voorstel staat het advies hierover.
Besluit:
1
2

Als bestuurlijke reactie vast te stellen dat het onderzoek
herkenbare conclusies heeft opgeleverd en
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te
nemen

