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Nr.

1

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022
Toelichting:
Voor u ligt de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 (hierna:
kadernota). Hierin staan de prioriteiten en de aanpak op hoofdlijnen
op het gebied van veiligheid voor de periode 2019-2022 beschreven.
Besluit:
1
2

In te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel;
In te stemmen met de bijbehorende kadernota Integrale
Veiligheid 2019-2022.
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VVH

Beslissingen op bezwaren lasten onder bestuursdwang
Wermenbossestraat 12
Toelichting:
Bij besluit van 3 april 2018 heeft uw college aan de eigenaresse van
de woning aan de Wermenbossestraat 12 te Goirle een last onder
bestuursdwang opgelegd waarin de eigenaresse werd gelast om de
gehele woning op te ruimen, om ervoor te zorgen dat de
vluchtwegen weer vrij waren en om ervoor te zorgen dat er een
normale vuurlast in de woning aanwezig was. Tegen dit besluit heeft
de eigenaresse bezwaar gemaakt.
Op 5 september 2018 heeft uw college onder toepassing van zeer
spoedeisende bestuursdwang hekken rond de woning aan de
Wermenbossestraat geplaatst en de sloten van de woning vervangen.
Dit besluit is nadien, op 15 oktober 2018, op schrift is gesteld. Tegen
dit besluit heeft de eigenaresse ook bezwaar gemaakt. De commissie
voor bezwaarschriften heeft een hoorzitting gehouden en heeft over
beide bezwaren advies uitgebracht. De commissie adviseert uw
college om het bezwaar tegen het besluit van 3 april 2018 niet
ontvankelijk te verklaren. De commissie adviseert verder om het
bezwaar tegen het besluit van 15 oktober 2018 gegrond te verklaren
en dit besluit in te trekken. In deze nota wordt uw college
geadviseerd om de adviezen van de commissie over te nemen en
aldus te besluiten.
Besluit:
1

2
3
4

5
6

7

Mevrouw X niet-ontvankelijk te verklaren in haar
bezwaren tegen het besluit tot het opleggen van een last
onder bestuursdwang van 3 april 2018;
Geen kostenvergoeding inzake het bezwaar tegen het
besluit van 3 april 2018 toe te kennen;
Mevrouw X ontvankelijk te verklaren in haar bezwaren
tegen het besluit van 15 oktober 2018;
De bezwaren van mevrouw X tegen het besluit tot
oplegging van zeer spoedeisende bestuursdwang van 15
oktober 2018 gegrond te verklaren;
Het besluit van 15 oktober 2018 te herroepen;
Een tegemoetkoming in de kosten op grond van de Awb
ter hoogte van € 512,- inzake het bezwaar tegen het
besluit van 15 oktober 2018 toe te kennen.
Geen dwangsom toe te kennen op grond van de Wet
Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.
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Verlengen begunstigingstermijn last onder dwangsom Zandeind 6D
Toelichting:
Uw college heeft in april 2017 aan de eigenaar van de ontplofte
woning aan het Zandeind 6d te Riel een tweetal lasten onder
dwangsom opgelegd, gericht op herstel van die woning. Aanvankelijk
liep begunstigingstermijn (de termijn die aan de overtreder wordt
gegund om de overtredingen zelf op te heffen zonder dwangsommen
te verbeuren) tot 5 augustus 2017. Op verzoek van de adviseur van
betrokkene is deze termijn inmiddels een aantal keren verlengd; de
laatste keer was op 8 januari 2019. Uw college heeft toen – in
afwachting van de uitkomst van een twee-sporen traject gericht op
herstel van de woning - besloten om de termijn te verlengen tot en
met 15 september 2019. Het proces naar herstel van de woning
vordert langzaam maar gestaag. De adviseur heeft gevraagd of de
begunstigingstermijn nogmaals kan worden verlengd. Uw college
wordt gevraagd of het de begunstigingstermijn nogmaals wenst te
verlengen.
Besluit:
De begunstigingstermijn zoals genoemd in het besluit tot het
opleggen van twee lasten onder dwangsom van 12 april 2017 en
zoals laatstelijk bij besluit van 8 januari 2019 verlengd tot en met
15 september 2019, nogmaals te verlengen tot en met 15 april 2020.

4

BDO

Toestemming aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van
Brabant
Toelichting:
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling
Regio Hart van Brabant. Om het mogelijk te maken dat het openbaar
lichaam Regio Hart van Brabant een kredietfaciliteit bij de bank (BNG)
kan krijgen, hetgeen nadrukkelijk gewenst wordt door het algemeen
bestuur om eventuele financiële tekorten voor jeugdhulp op te
vangen, is het noodzakelijk dat de GR wordt gewijzigd.
Besluit:
De gemeenteraad toestemming te vragen om de navolgende
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van
Brabant vast te stellen:
Het toevoegen van artikel 23a:
Verplichtingen deelnemers
1 De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de
GR Regio Hart van Brabant te allen tijde over voldoende
middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens
derden te kunnen voldoen.
2 Indien aan het algemeen bestuur van de GR Regio Hart
van Brabant blijkt dat een deelnemer weigert deze
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen
bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek
over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195
Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de
Minister van Binnenlandse Zaken tot toepassing van de
artikelen 198 en 199 Provinciewet.

