Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d.3 april 2019
Nr.

afd.

1.

VVH

agendapunt/besluit

Besluit op bezwaar aarden wal en kuilen op perceel F5 Riel
Toelichting:
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Stichting
Platform Keelbos heeft u bij besluit van 4 oktober 2018 Platinum
Stable B.V. gevestigd aan de Gilzerbaan 2 te Riel, een last onder
dwangsom opgelegd voor het aanbrengen een aarden wal en kuilen
op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riel, sectie F, nr. 5.
Tegen de opgelegde last onder dwangsom heeft de gemachtigde van
Platinum Stable, de heer X van Lexion Advocaten, een bezwaarschrift
ingediend. Het bezwaarschrift is in behandeling genomen door de
commissie voor bezwaarschriften. Op 11 februari 2019 heeft deze
commissie een advies uitgebracht. Daarmee bereikt dit dossier een
volgende fase: het college wordt gevraagd om een besluit te nemen
over het ingediende bezwaarschrift, rekening houdend met het
uitgebrachte advies.
Besluit:
1
2

2.

VVH

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en de ingediende bezwaren ongegrond te
verklaren;
De last onder dwangsom voor het aanbrengen van een
aarden wal en kuilen op het perceel F5 te Riel in stand te
laten.

Opleggen last onder dwangsom diverse bouwwerken (bos)perceel
nabij de Kwade Hoek Riel
Toelichting:
In het kader van het project "verrommeling buitengebied" zijn in 2017
controles uitgevoerd in het buitengebied naar illegale bouwwerken en
strijdig gebruik. Op 21 juni 2017 is een controle uitgevoerd op het
perceel nabij de Kwade Hoek te Riel (kadastraal bekend als
GLE01.K.0062). Op het betreffende perceel zijn diverse bouwwerken
opgericht zonder de vereiste omgevingsvergunning (bijlage 1). Uw
college wordt gevraagd om een besluit te nemen over het verwijderen
van deze bouwwerken.
Besluit:
1

2

Over te gaan tot het opleggen van een last onder
dwangsom aan de eigenaar van een bosperceel nabij de
Kwade Hoek te Riel vanwege diverse bouwwerken op het
perceel;
De eigenaar hiervan op de hoogte te stellen middels
bijgevoegd besluit.

3.

ONT

Samenwerking gemeente Goirle en Duurzaam Riel Goirle
Toelichting:
Sinds 2016 werkt de gemeente Goirle samen met de energie
coöperatie Duurzaam Riel Goirle (DRG) aan het verduurzamen van
Goirle. Afgelopen jaren zijn verschillende projecten met elkaar
afgestemd en uitgevoerd waarmee stappen zijn gezet in de
energietransitie. Nu is de behoefte om deze goede samenwerking te
formaliseren, zodat de energietransitie verder kan worden versneld en
een subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie Noord Brabant.
Besluit:
1

2
3

4.

ONT

De samenwerking met Energie coöperatie Duurzaam Riel
Goirle te formaliseren en hiertoe een
samenwerkingsconvenant te sluiten met de energie
coöperatie Duurzaam Riel Goirle.
In 2019 en 2020 per jaar € 25.000,00 te reserveren voor de
uitvoering van de geplande projecten.
Wethouder Bert Schellekens te machtigen om het
samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

Principeverzoek herontwikkeling Alphenseweg 1a Riel
Toelichting:
Er is een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van de locatie
Alphenseweg 1a in Riel. Beoogd wordt het bestaande bedrijf te
saneren. In de praktijk blijkt namelijk dat bewoners van de woningen
in het plan "Rietlo" toch hinder ondervinden van de
bedrijfsactiviteiten, ondanks dat het een milieucategorie 2 activiteit is
geworden. Beëindiging van de bedrijfslocatie sluit volgens
initiatiefnemer aan bij het koersdocument "Kaai goed ondernemen in
Riel". Na sanering wil men als compensatie drie vrijstaande woningen
realiseren. Hierbij wordt gedacht aan één woning nabij de bestaande
woning aan de Alphenseweg 1a en twee woningen ten zuiden van het
bedrijfsperceel aan de Struikheide in het plan "Heisteeg". De precieze
invulling en verdere ontwikkeling zal in overleg met de gemeente
uitgewerkt worden. Een herziening van de geldende
bestemmingsplannen is nodig om medewerking te kunnen verlenen
aan dit initiatief.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van 3 vrijstaande
woningen ter compensatie van de sanering van de bedrijfslocatie
Alphenseweg 1a in Riel

5.

ONT

GHO programmaplan Omgevingswet
Toelichting:
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze Wet
bundelt 26 wetten over de fysieke leefomgeving in één nieuwe wet.
De doelen van de Wet zijn:
• snellere besluitvorming;
• eenvoudiger procedures;
• meer mogelijkheden voor maatwerk.
Er moet veel werk verzet worden om zowel de wetsinstrumenten op
tijd klaar te hebben, de manier van werken aangepast te hebben en
de interne organisatie klaar te hebben om te werken met de nieuwe
Wet. Wat we daarvoor gaan doen, hoe en wanneer we dat doen, kunt
u lezen in bijgevoegde GHO programmaplan. De implementatie van de
Omgevingswet is één van de prioritaire projecten binnen de GHOsamenwerking. Dit GHO programmaplan gaat dan ook over het
implementatieproces in de drie gemeenten. In Goirle zijn we al enige
tijd bezig met het implementatieproces voor de Omgevingswet.
Hiervoor is al een startdocument door de raad vastgesteld, op grond
waarmee wij aan de opdracht zijn begonnen. Daarnaast heeft het
college op 13 november 2018 het programmaplan implementatie
Omgevingswet gemeente Goirle vastgesteld. Het GHO
programmaplan is gebaseerd op dit eerder vastgestelde
programmaplan en vervangt deze.
Besluit:
1
2

Het bijgevoegde GHO programmaplan voor de
implementatie van de Omgevingswet vast te stellen;
Het programmaplan ter kennisname te brengen van de
gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6.

ONT

Eerste herijkte deelbegroting Jeugd 2019
Toelichting:
Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart
van Brabant vraagt het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant
het college van de gemeente Goirle deze eerste herijking van de
deelbegroting Jeugd 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad voor
het geven van een zienswijze. Directe aanleiding voor deze herijking is
de publicatie van de meicirculaire 2018, waarin de gewijzigde
budgetten jeugdhulp voor 2018 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op
basis van het 3e kwartaal 2018 budgettaire ontwikkelingen te zien die
aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2019 rechtvaardigen
Besluit:
De raad te vragen -conform artikel 22 Gemeenschappelijke Regeling
Regio Hart van Brabant- hun zienswijze kenbaar te maken bij het
Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van
Brabant voor wat betreft de eerste herijkte deelbegroting Jeugd
2019.

7.

ONT

Verordening Jeugdhulp 2019
Toelichting:
De regio Hart van Brabant heeft per 2019 alle jeugdhulp gezamenlijk
en resultaatgestuurd ingekocht. De resultaatgestuurde inkoop heeft
zich verder ontwikkeld, wat o.a. betekent dat er met andere
terminologie, arrangementen en intensiteiten gewerkt wordt in 2019.
Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen (zoals jurisprudentie
en de regionale invoering van het Persoonlijk Passend Pakket) die
vragen om aanvullingen in de verordening. Wij doen u de verordening
toekomen om voor te leggen aan de raad: zodoende hebben we het
juiste kader om beschikkingen Jeugdhulp af te geven. Het
bijbehorende Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp
2019 is reeds separaat aan u voorgelegd.
Besluit:
De verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2019 voor te leggen aan
de raad.

