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1

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Besluit op verzoek om handhaving
Toelichting:
Op 4 februari 2019 heeft Stichting Platform Keelbos een verzoek tot
handhaving gestuurd aan het college van burgemeester en
wethouders van Tilburg. Omdat het verzoek betrekking heeft op het
grondgebied van de gemeente Goirle heeft het college van Tilburg
het verzoek ter behandeling aan uw college doorgestuurd. De
Stichting verzoekt om handhaving inzake het volgens haar illegaal
afsluiten van een openbare weg voor voetgangers op het perceel dat
kadastraal bekend is als Goirle, sectie F, nummer 0005. Het verzoek
wordt zo begrepen dat de Stichting van oordeel is dat met het
plaatsen van het hekwerkpaneel een weg aan de openbaarheid is
onttrokken. De Stichting verzoekt om de eigenaar van het perceel te
gelasten om de versperring van de openbare weg te verwijderen. In
deze nota wordt uw college geadviseerd om het verzoek tot
handhaving af te wijzen.
Besluit:
Het verzoek om handhaving af te wijzen.

2

ONT

Integrale Gebiedsopgave A58
Toelichting:
In de regio Hart van Brabant is in 2018 gewerkt aan de "Integrale
gebiedsopgave A58 zone". Deze is op 13 december 2018 vastgesteld
door het combi-poho Fysiek van de Regio Hart van Brabant. Deze
gebiedsopgave is een uitvoeringsopgave van de Strategische
Meerjaren Agenda 2016-2020 en de Ruimtelijke visie Hart van
Brabant 2025. In de SMA werd de behoefte aan meer integraal en
gebiedsgericht werken uitgesproken. Geconstateerd was dat er rond
de A58 voor de regio een samenwerkingsopgave bestond. In dit
gebied komen veel verschillende belangen bij elkaar en vinden er
vanuit verschillende sectoren allerlei acties en activiteiten plaats. De
Integrale gebiedsopgave A58 zone heeft geresulteerd in een
Ontwikkelingsperspectief en een afsprakenkader. De Regio Hart van
Brabant heeft in de bijgevoegde aanbiedingsbrief uw college
gevraagd de Gebiedsopgave A58 zone te gebruiken als inspiratiebron
voor deeluitwerkingen, visies en omgevingsplannen en deze te
vertalen in eigen beleid. Zodat concreet, lokaal en (sub)regionaal en
in samenwerking met andere partijen zoals de provincie, de
waterschappen, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat invulling
gegeven kan worden aan het ontwikkelperspectief en
afsprakenkader.
Besluit:
1
2
3

4
5

Het ontwikkelperspectief en afsprakenkader als
inspiratiebron te gebruiken voor de samenwerking in dit
deel van de regio op aanverwante dossiers.
De Integrale Gebiedsopgave A58 zone te verankeren in
nieuw lokaal beleid.
Ontwikkelingen en initiatieven in het gebied van
knooppunt De Baars als eerste knooppunt intensief en
proactief af te stemmen met de gemeenten
Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, Rijkswaterstaat en
Waterschap De Dommel.
In Q1 van 2020 de voortgang te rapporteren van de
Integrale Gebiedsopgave A58 zone in het PoHo Fysiek.
De gemeenteraad met bijgevoegde RIB te informeren.
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Principeverzoek woningbouw Venneweg Goirle
Toelichting:
Er is een initiatief ingediend voor de wijziging van de bestemming
van het perceel Venneweg Goirle ten behoeve van woningbouw.
Beoogd wordt om 6 vrijstaande woningen te realiseren in het
bosperceel aan de Venneweg. Dit alles kan niet binnen het geldende
bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan het
initiatief is een planologisch-juridische procedure in de vorm van een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan een wijziging van de
bestemming van het perceel Venneweg Goirle ten behoeve van
woningbouw
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ONT

Offerteaanvraag Omgevingsvisie
Toelichting:
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het
opstellen van een Omgevingsvisie. In het programmaplan voor de
implementatie van de Omgevingswet in Goirle, Hilvarenbeek en
Oisterwijk heeft u ingestemd met een gezamenlijke aanpak. Omdat
de tijd ontbreekt om de omgevingsvisies helemaal zelf op te stellen,
willen wij gezamenlijk aan een extern bureau vragen om ons daarbij
te ondersteunen. Hiervoor is in GHO-verband een offerteaanvraag
gemaakt. In deze offerteaanvraag wordt per gemeente ook ingegaan
op het doel, de inhoud en het proces, het product en op de
organisatie en samenwerking. Ook wordt ingegaan op de gewenste
eigenheid per gemeente en de toch ook gewenste gezamenlijkheid in
GHO-verband. Met de bijgevoegde offerteaanvraag omgevingsvisies
vragen wij het college ook om in te stemmen met het beschreven
voorstel voor het proces.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de bijgevoegde offerteaanvraag
omgevingsvisies.
De raad hierover te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Collegeadvies Begroting 2020 en meerjarenbegroting OMWB
Toelichting:
In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
en in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant zijn bepalingen opgenomen over de te volgen
procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan
worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en
Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over
de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van de OMWB
kenbaar te maken.
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen wordt de begroting
op 3 juli 2019 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur
van de OMWB. Eventuele zienswijzen moeten uiterlijk 1 juni worden
ingediend. Het is niet meer haalbaar om de ontwerpbegroting voor
deze datum in de raad te behandelen. Eventuele zienswijzen kunnen
worden nagezonden of tijdens de begrotingsbehandeling door het
algemeen bestuur van de OMWB door ons AB-lid naar voren worden
gebracht.
Besluit:
1
2

6

OND

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 van de OMWB;
Aan de OMWB kenbaar te maken dat vooralsnog geen
zienswijzen worden ingebracht onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad.

Jaarrekening 2018
Toelichting:
Het College legt aan de Raad over elk begrotingsjaar verantwoording
af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de
jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het
jaarverslag vast. Het College dient de vastgestelde jaarrekening en
het jaarverslag vóór 15 juli 2019 aan Gedeputeerde Staten te zenden.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de jaarstukken 2018.
De raad voorstellen om in te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en -besluit.

