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Nr.

afd.

1.

VVH

agendapunt/besluit

Besluit op handhavingsverzoek Nobelstraat 2-02
Toelichting:
Op 22 januari 2019 heeft de heer X namens Stichting BizCentrum
Goirle, Ondernemersvereniging Goirle Onderneemt (GO),
Ondernemers Vereniging Riel (OVR), Stichting Ondernemend Riel en
Goirle (SORG) en Platform Centrum een verzoek tot handhaving
ingediend tegen de activiteiten van de onderneming Mama Loes &
Kids B.V. (h.o.d.n. MamaLoes Babysjop) op het perceel Nobelstraat 202 te Goirle. In dit voorstel wordt uw college geadviseerd het verzoek
om handhaving af te wijzen.
Besluit:
Het verzoek om handhavend optreden tegen de activiteiten van de
onderneming op het perceel Nobelstraat 2-02 te Goirle af te wijzen.

2.

VVH

Weigering kapaanvraag Tilburgseweg 152a te Goirle
Toelichting:
Voor de kap van een linde op het perceel Tilburgseweg 152a te Goirle
is een omgevingsvergunning ingediend. De aanvrager wil de boom
kappen omdat deze niet past in het nieuwe inrichtingsplan van de
tuin. Daarnaast ervaren zowel de eigenaar als de buren overlast van
de boom in de vorm van wortelopdruk, bloesem, bladval, veel
schaduw en roetdauw van de aanwezige bladluizen. Onder de boom
is sprake van verdorgingsverschijnselen waardoor gras en beplanting
moelijker aanslaan en meer water gegeven moet worden. Deze
vergunning wordt geweigerd omdat de waardes die de boom heeft
zwaarder wegen dan het belang van de kap.
Besluit:
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van een
linde op het perceel Tilburgseweg 152a te Goirle af te wijzen.

3.

ONT

Verkoop grond Wim Rötherlaan 16
Toelichting:
Op 24 september 2015 werd door de gemeente een samenwerkingsen realisatieovereenkomst gesloten over de locatie op de hoek van
de Turnhoutsebaan – Tyvoortsebaan. Als gevolg daarvan werd daar
ook grond verkocht waar o.a. Karwei Bouwmarkt en Vromans
Kozijnen zich vestigden. Vanwege hun financiële situatie konden zij
op dat moment een perceel van ca. 1.358 nog niet kopen en daarvoor
werd een optie verleend tot 31 december 2019. Zij wensen het
perceel meteen door te verkopen. Dat is geen probleem. Gevraagd
wordt in te stemmen met deze grondverkoop.
Besluit:
Een perceel grond te verkopen bij de Wim Rötherlaan 16.

4.

BDO

Vaststellen I-Visie GHO
Toelichting:
Het informatiebeleidsplan 2017-2020 moet worden aangepast.
Omdat dit ook bij de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk binnen
ons GHO-samenwerkingsverband het geval is en we met dezelfde
ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening te maken
hebben, ligt het vanuit de algemene samenwerkingsambitie voor de
hand om de krachten te bundelen en gezamenlijk een beleidsvisie op
te stellen. Temeer daar nu ook Goirle naar het ICT-platform van
Equalit is overgestapt.
Besluit:
Wij stellen u voor:
1. De I-visie samenwerking GHO vast te stellen
2. Het informatiebeleidsplan 2017-2020 hiermee te laten
vervallen
3. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief

