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Beslissing op bezwaar herplantplicht Dr. Keyzerlaan
Toelichting:
Bij besluit van 11 september 2018 heeft uw college aan de heer X een
herplantplicht opgelegd voor het perceel Doctor Keyzerlaan 3 te
Goirle. Tegen dit besluit hebben de heer en mevrouw X bezwaar
gemaakt. De commissie voor bezwaarschriften heeft een hoorzitting
over de bezwaren gehouden en een advies uitgebracht. De commissie
adviseert uw college om, met inachtneming van haar overwegingen,
de bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond
te verklaren, het bestreden besluit van 11 september 2018 met
aanpassing van de motivering in stand te houden en geen vergoeding
van onkosten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht toe te
kennen. De commissie heeft voorts geadviseerd om bij de beslissing op
bezwaar te motiveren dat op grond van handhaving is gehandeld en
daarbij een belangenafweging heeft plaatsgevonden. In deze
adviesnota wordt voorgesteld om het advies van de commissie over te
nemen, en aldus te besluiten.
Besluit:
1
2
3
4

Bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren;
De bezwaren ongegrond te verklaren;
Het bestreden besluit van 11 september 2018 met
aanpassing van de motivering in stand te houden;
Geen vergoeding van onkosten als bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht toe te kennen.
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Voorjaarsnota 2020
Toelichting:
In de Voorjaarsnota 2020 zijn de kaders voor de op te stellen begroting
2020 opgenomen. Per programma en thema worden de relevante
beleidsontwikkelingen, de indicatoren, de nieuwe initiatieven, de
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en inkomstenverhogende
maatregelen uitgewerkt. Tot slot zijn ook de actualisatie van het
meerjarenperspectief 2020 - 2023 en de algemene uitgangspunten
opgenomen.
Tijdens het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 werden wij
geconfronteerd met onvoorziene extra lasten voor de uitvoering van
de Jeugdwet. Het financieel perspectief, en daarmee de financiële
ruimte voor de uitvoering van het bestuursakkoord en de
uitvoeringsagenda, komt hiermee flink onder druk te staan. De situatie
vraagt om ingrijpen, om te voorkomen dat de financiële positie van de
gemeente Goirle ernstig wordt verzwakt.
De oplossingsrichtingen zijn gezocht in noodzakelijke bezuinigingen en
het verhogen van de inkomsten. Op deze manier kunnen we een
structureel en reëel sluitend meerjarenperspectief presenteren voor
2023. In de Voorjaarsnota 2020 (bijlage 1) worden de voorstellen per
programma en thema nader toegelicht.
Besluit:
1
2
3

In te stemmen met de Voorjaarsnota 2020;
De Voorjaarsnota 2020 ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad van 3 juni 2019;
In te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit
ter vaststelling van de Voorjaarsnota 2020.

3

VVH

Opleggen last onder dwangsom koeien op perceel Oude
Tilburgsebaan Riel
Toelichting:
Bij brief van 12 juli 2018 heeft de heer X, wonende aan de Oude
Tilburgsebaan 38 te Riel een (nieuw) verzoek om handhavend
optreden ingediend tegen het aantal koeien, een voederruif en de
hoeveelheid mest op het perceel van de heer Y aan de Oude
Tilburgsebaan 48. Door een toezichthouder is vastgesteld dat op het
perceel te veel koeien aanwezig zijn zodat niet meer kan worden
gesproken van hobbymatig, maar bedrijfsmatig gebruik. Legalisatie is
niet mogelijk. Uw college wordt gevraagd een last onder dwangsom
op te leggen zodat de heer Y gelast wordt om het aantal koeien terug
te brengen (bijlage 1).
Besluit:
1

2
3

De eigenaar van een perceel aan de Oude Tilburgsebaan
te Riel een last onder dwangsom op te leggen voor het
zonder vergunning bedrijfsmatig houden van koeien op
dit perceel;
De eigenaar te gelasten het aantal koeien uiterlijk
1 september 2019 terug te brengen tot maximaal 10 stuks
zodat daarmee sprake is van hobbymatig gebruik;
De eigenaar en verzoeker om handhaving hiervan op de
hoogte te stellen middels bijgevoegd besluit.

4

VVH

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
2019-2023
Toelichting:
De Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van burgemeester
en wethouders uit een regio een gemeenschappelijke regeling
treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de
aanduiding 'veiligheidsregio'. Conform artikel 3a stelt de
gemeenteraad eens in de vier jaar verschillende meerjarenplannen
die door de Veiligheidsregio opgesteld moeten worden. Het gaat
onder meer om het Regionaal Beleidsplan, het Regionaal Risicoprofiel
en het Dekkings-en spreidingplan van de brandweer. Op 30 januari
2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio
Midden- en West- Brabant (VR MWB) de meerjarenplannen 20192023 in concept vastgesteld. De stukken worden nu ter consultatie
aangeboden aan raden van de 26 gemeenten die onderdeel zijn van
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de VR MWB.
Besluit:
De gemeenteraad adviseren om:
1 Een zienswijze in te dienen ten aanzien van het Beleidsplan
2019-2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
(VR MWB) 'Samenwerken aan veiligheid en veerkracht', met
betrekking tot:
a. het standpunt dat de Veiligheidsregio streeft naar
eenduidige en integrale advisering met de Waterschappen,
Omgevingsdienst en GGD na invoering van de
Omgevingswet.
b. de toezichthoudende rol die de VR MWB voor zichzelf
beschrijft en de VR MWB te verzoeken ten aanzien van
bevolkingszorg zich met name te richten op haar
ondersteunende rol richting gemeenten.
c. een verzoek aan de VR MWB om de behoefte aan
uitvoering van niet-wettelijke taken voor gemeenten in
beeld te brengen en eventueel maatwerkafspraken per
gemeente te maken.
d. een verzoek aan de VR MWB om het onderwerp
ondermijning uit het regionaal risicodiagram te halen.
2 In te stemmen met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings-,
en Oefenplan (MOTO-plan), als onderdeel van het Regionaal
Beleidsplan.
3 In te stemmen met het Brandrisicoprofiel, als onderdeel van het
Dekkings- en specialismenspreidingsplan.
4 In te stemmen met het Dekkings- en
specialismenspreidingsplan.
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Aanvraag omgevingsvergunning schijnvliegveld de Kiek
Toelichting:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen
van een vliegtuig, informatiepanelen, het opknappen van bos en het
aanleggen van een pad nabij vliegveld de Kiek. De bedoeling is om de
historie van het schijnvliegveld te herbeleven met een kunstwerk (het
vliegtuig). Vrijwel direct na de bezetting werd door de Duitsers aan de
Oude Tilburgsebaan een 'vliegveld' aangelegd (Kamerun). In de
volksmond heette het 'De Kiek'. Het was een schijnvliegveld dat op
een echt vliegveld leek. Met landingsbanen, (houten) vliegtuigen,
verlichting, gebouwen etc. De houten vliegtuigen werden met behulp
van een lier en rails over de landingsbanen voortbewogen. 'De Kiek'
was bedoeld om vliegtuigen van de geallieerden te misleiden en af te
leiden van het echte vliegveld Gilze-Rijzen.
Het vliegtuig en het informatiebord in de bestemming "Bos" voldoen
niet aan het bestemmingsplan. Tevens is er voor de aanleg van het
pad een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden (aanlegvergunning) noodzakelijk.
Besluit:
Omgevingsvergunning te verlenen door middel van artikel 2.12,
lid 1a 2 Wabo en artikel 2.1 lid 1b Wabo.

