Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 6 februari 2019
Nr.

1

afd.

BDO

agendapunt/besluit

Ledenraadpleging Cao Gemeenten
Toelichting:
Uw college heeft eerder onder meer het volgende standpunt
ingenomen met betrekking tot de Cao Gemeenten: over nadere
invulling van 'raam-bepalingen' in de Cao Gemeenten te overleggen
met de OR in plaats van met vertegenwoordigers van de vakbonden
(het GO). Dit standpunt is door de GHO-gemeenten schriftelijk aan
de VNG bekend gemaakt. In de voorliggende genormaliseerde Cao
gemeenten is dit nu toch anders opgenomen.
Besluit:
Niet in te stemmen met de voorliggende genormaliseerde Cao
gemeenten

2

MDV

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Goirle 2019
Toelichting:
Jaarlijks wordt het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo en
jeugdhulpvoorzieningen, het 'Besluit maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle', vastgesteld. Het
Besluit bevat bedragen en uitvoeringsrichtlijnen voor
maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo en individuele
voorzieningen op grond van de Jeugdwet. Een aantal bedragen is
geïndexeerd, andere bedragen zijn ongewijzigd.
Besluit:
1
2
3

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Goirle 2019 vast te stellen.
Het Besluit geldt terugwerkend vanaf 1 januari 2019.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Goirle 2018 in te trekken per
1 januari 2019.

3

MDV

Pilot schulden in beeld
Toelichting:
In het door de Raad vastgestelde Beleidsplan "schulddienstverlening
2018 tot en met 2021" is vroegsignalering opgenomen als middel om
problematische schulden te voorkomen. Begin 2018 is een
intentieverklaring ondertekend door de wethouders van Goirle,
Oisterwijk en Hilvarenbeek en Leystromen. In die intentieverklaring
spreken partijen uit dat ze willen komen tot een pilot
vroegsignalering. Het jaar 2018 is gebruikt om de pilot voor te
bereiden en een plan van aanpak te maken.
Dat plan van aanpak is nu gereed en ook getoetst door de
functionaris gegevensbescherming.
CZ en VGZ hebben aangegeven dat zij op basis van dit plan van
aanpak graag met de gemeenten een convenant willen sluiten.
Besluit:
1
2
3

Instemmen met uitvoering geven aan de pilot
Vroegsignalering per 1 maart 2019 zoals beschreven in
het plan van aanpak.
Ondertekenen convenanten met VGZ en CZ.
Instemmen met het voorleggen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief ‘Pilot Vroegsignalering’ aan de
gemeenteraad.

4

VVH

Jaarplan 2019 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Toelichting:
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert taken
uit voor de gemeente Goirle. In de algemene bestuursvergadering
van 15 december 2017 en 12 oktober 2018 is ingestemd met een
regio breed minimale kwaliteitsnorm (de Midden- West-Brabant
norm). Deze norm is tevens gebruikt als financieringsnorm. Als
gevolg van de MWB-norm en wijziging van wetgeving is onze
verplichte bijdrage gewijzigd. Naast een jaarlijkse bijdrage, geeft de
gemeente Goirle ook nog structureel aanvullende opdrachten aan de
OMWB. Deze opdrachten werden tot op heden afzonderlijk
gefactureerd. Vanaf 2019 is aparte facturatie niet meer mogelijk
omdat de OMWB bijvoorbeeld qua capaciteit hierop niet kan
anticiperen. Op basis van ervaringscijfers is het jaarplan 2019
opgesteld. De uiteindelijke conclusie is dat onze bijdrage moet
worden verhoogd.
Besluit:
1
2

3

5

VVH

Jaarplan 2019 van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) vaststellen.
Voor 2019 een aanvullend budget beschikbaar te stellen
van € 18.017,00 en dit voor 2019 te dekken uit de
algemene weerstandsreserve (AWR) en de mutaties 2019
te verwerken in de Burap 2019.
In de Voorjaarsnota 2020 / begroting 2020 meenemen
wat structureel nodig is om de taken van de OMWB uit
te kunnen voeren.

besluit op bezwaar sloopmelding Kerkstraat Goirle
Toelichting:
Bij brief van 28 december 2018 heeft de heer X een bezwaarschrift
ingediend tegen het accepteren van een sloopmelding door uw
college voor het pand aan de Kerkstraat 53 te Goirle. Het
bezwaarschrift is in handen gesteld van de commissie voor
bezwaarschriften. Deze commissie heeft inmiddels een advies
uitgebracht.
Besluit:
1

2

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
overnemen en het ingediende bezwaarschrift nietontvankelijk verklaren omdat tegen een sloopmelding
geen bezwaar kan worden ingediend;
Bezwaarmaker hiervan op de hoogte te stellen middels
het bijgevoegde besluit op bezwaar.

6

ONT

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Parapluplan gemeente
Goirle
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Parapluplan gemeente Goirle", dat voorziet in
de aanpassingen van een groot aantal bestemmingsplannen ten
aanzien van de volgende onderwerpen: terrassen, standplaatsen,
evenementen, parkeren, zendmasten en ruimte tussen bouwwerken,
is gereed om gewijzigd door de gemeenteraad te worden
vastgesteld.
Besluit:
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Parapluplan
gemeente Goirle" gewijzigd vast te stellen.

7

VVH

Besluit op bezwaar OVG oprichten paardenstal Poppelseweg Goirle
Toelichting:
Op 13 augustus 2013 heeft u de heer X een omgevingsvergunning
verleend voor het oprichten van een buitenstal met berging en
opslag op het perceel Poppelseweg 7 te Goirle. Hiertegen zijn
bezwaarschriften ingediend door de directe buren, de familie X en Y
(Poppelseweg 7a resp. Poppelseweg 7-01). De bezwaarschriften zijn
behandeld door de commissie voor bezwaarschriften. Op 11
december 2018 heeft deze commissie een advies uitgebracht.
Daarmee bereikt dit dossier een volgende fase: het college wordt
gevraagd om een besluit over de genoemde omgevingsvergunning,
rekening houdend met het uitgebrachte advies.
Besluit:
1
2

het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en de ingediende bezwaren ongegrond
verklaren;
het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen
voor een buitenstal aan de Poppelseweg te Goirle in
stand te laten;

8

VVH

Besluit op bezwaar sportschool Korenmolenplein Goirle
Toelichting:
Bij besluit van 17 september 2018 heeft u T-FIT B.V. een
omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een
sportschool op het Korenmolenplein 8 te Goirle. Tegen de verleende
vergunning zijn bezwaarschrift ingediend door mevrouw X en de
heer Y wonende aan de Kerkstraat 76 resp. Kerkstraat 74a te Goirle.
De bezwaarschriften zijn in behandeling genomen door de commissie
voor bezwaarschriften. Op 3 januari 2019 heeft deze commissie een
advies uitgebracht. Daarmee bereikt dit dossier een volgende fase:
het college wordt gevraagd om een besluit over de genoemde
omgevingsvergunning, rekening houdend met het uitgebrachte
advies.
Besluit:
1

2
3

9

ONT

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en de ingediende bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren omdat deze bezwaarschriften
te laat zijn ingediend;
Het besluit om omgevingsvergunning voor het vestigen
van een sportschool op het Korenmolenplein te Goirle in
stand te laten;
Bezwaarmakers hiervan op de hoogte te stellen middels
bijgevoegde besluiten op bezwaar;

Geamendeerde visie Zonnewijzer en Windrichting
Toelichting:
Op 15 januari 2019 is de visie zonnewijzer en windrichting
geamendeerd vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad zijn de
amendementen tekstueel verwerkt in de visie.
Besluit:
Geamendeerde visie zonnewijzer en windrichting vast te stellen.

10

ONT

Herverkaveling aan de Alphenseweg, Heisteeg te Riel
Toelichting:
Op 6 november 2017 heeft uw college besloten om medewerking te
verlenen aan de gewijzigde plannen van Ruimte voor Ruimte voor
het gedeelte van plangebied Heisteeg dat is gelegen langs de
Alphenseweg in Riel. Door de herverkaveling worden maximaal 7
extra woningen toegevoegd. Op 10 januari 2018 zijn er vragen over
het plan gesteld in de commissievergadering. Tijdens deze
vergadering bleek dat er weinig politiek draagvlak is voor de
herverkaveling. Dit, samen met de bezwaren van omwonenden,
heeft ervoor gezorgd dat het college en Ruimte voor Ruimte opnieuw
met elkaar in overleg zijn getreden over de plannen.
Besluit:
1
2
3
4

Terug te komen op het besluit van 6 november 2017 en
het herverkavelingsplan niet verder in procedure te
brengen.
Ruimte voor Ruimte op de hoogte te stellen van uw
besluit via bijgevoegde brief.
Omwonenden van uw besluit in kennis te stellen.
De raad te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

11

ONT

Wijziging gebruik pand Tilburgseweg 97 Goirle
Toelichting:
Geconstateerd is dat de begane grond van het pand Tilburgseweg 97
in Goirle (Van Beurden Health en Beauty) voor een deel in strijd met
het bestemmingsplan in gebruik is genomen. In het voorste deel van
het pand vindt detailhandel plaats in producten en goederen, die
geen inhoudelijke relatie hebben met het beautycentrum. Wel is er
sprake van een persoonlijke relatie, omdat de
detailhandelsactiviteiten worden uitgevoerd door de partner van de
eigenaar van het beautycentrum. Er is sprake van een zogenaamd
"shop in een shop concept" en dit kan niet binnen het geldende
bestemmingsplan, dat wel ruimte biedt voor het beautycentrum en
de bijbehorende fitnessruimte, maar geen ruimte biedt voor
detailhandel. Overwogen kan worden om mee te werken aan het af
wijken van het geldende bestemmingsplan door middel van een
planologisch-juridische procedure.
Besluit:
Medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming van
het pand Tilburgseweg 97 ten behoeve van detailhandel als
onderdeel van de gerealiseerde shop-in-shop-formule tot een
maximum van 80 m².

12

Vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 28A
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Dorpstraat 28A" voorziet in de bouw van
maximaal twee woningen tussen de woningen Koningshof 27 en
Dorpstraat 28A te Riel en is klaar om door de gemeenteraad te
worden vastgesteld.
Besluit:
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Dorpstraat
28A" (Riel) ongewijzigd vast te stellen.

