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Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio MWB
Toelichting:
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant (VRMWB). Het bestuur van de
Veiligheidsregio MWB stelt jaarlijks een begroting op voor het
daaropvolgende jaar. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
heeft de Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad.
Besluit:
1
2
3

2

ONT

Kennis te nemen van de Begroting 2020 en Jaarstukken
2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Kennis te nemen van de financiële consequenties en
deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad door
middel van bijgevoegd raadsvoorstel

Verzoek realisatie woning Vijfhuizenbaan ongenummerd te Riel
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnengekomen om op een perceel aan de
Vijfhuizenbaan (kadastrale sectie K, nummer 284) een
(senioren)woning te realiseren. Het betreffende perceel ligt
tegenover Vijfhuizenbaan 10 en grenst aan de achtertuin van
Vijfhuizenbaan 5. Het perceel wordt nu gebruikt als weiland waar
verder geen opstallen zijn gerealiseerd. Het geldende
bestemmingsplan kent geen mogelijkheid om op desbetreffend
perceel een woning te realiseren. Om beoogde ontwikkeling
mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of een
planologische procedure (herziening van het bestemmingsplan)
ruimtelijk en planologisch gewenst is.
Besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen om een planologische
procedure (herziening bestemmingsplan) op te starten om de
agrarische bestemming van het betreffende perceel tegenover
Vijfhuizenbaan 10) om te zetten naar een woonbestemming onder
de voorwaarden dat aangetoond moeten worden dat
gebruiksmogelijkheden van belendende percelen niet onevenredig
worden aangetast en de te realiseren woning voldoet aan een
goed woon- en leefklimaat.
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Aanvraag omgevingsvergunning Nobelstraat 2-02 te Goirle
Toelichting:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
vestigen van perifere detailhandel op het perceel Nobelstraat 2-02
te Goirle (MamaLoes). MamaLoes is reeds gevestigd in het pand.
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein
Tijvoort'. Perifere detailhandel is enkel toegestaan ter plaatse van
de aanduiding 'detailhandel perifeer' op de plankaart. Deze
aanduiding is niet op dit perceel aanwezig. In het bestemmingsplan
is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor perifere
detailhandel. In dit voorstel wordt bekeken of het wenselijk is om
hier aan medewerking te verlenen.
Besluit:
Aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.
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Principeverzoek Rielsedijk 13
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnengekomen om een bestaand
agrarisch bouwvlak ten behoeve van een paardenhouderij aan de
Rielsedijk 13 te Goirle te vergroten. Naar aanleiding van een
controlebezoek ter plaatse is geconstateerd dat een deels
gerealiseerde stapmolen en een in aanbouw zijnde longeerpiste niet
in het daarvoor bestemde bouwvlak zijn gelegen. De deels
gerealiseerde stapmolen en de in aanbouw zijnde longeerpiste zijn
op die bewuste plek gesitueerd omdat dit de meest efficiënte plek
is, gelet op de bedrijfsvoering in relatie tot het perceel. Om de
strijdige situatie te beëindigen, is het noodzakelijk dat het
bestaande bouwvlak wordt vergroot zodat de stapmolen en
longeerpiste in het bouwvlak komen te liggen. Het geldende
bestemmingsplan kent geen (wijzigings)mogelijkheden om
aangrenzende gronden, die als "Agrarisch- Landschapswaarden" zijn
bestemd, om te vormen te behoeve van een paardenhouderij. Een
herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk. In dit voorstel
wordt aan uw college voorgelegd of een planologische procedure
(herziening van het bestemmingsplan) ruimtelijk en planologisch
gewenst is.
Besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen om een planologische
procedure (herziening bestemmingsplan) op te starten om het
agrarische bouwvlak ten behoeve van een paardenhouderij te
vergroten tot maximaal 1 hectare onder de voorwaarden dat
aangetoond wordt dat de vergroting noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering en een landschappelijk inpassingplan ter
goedkeuring wordt overgelegd dat voldoet aan de
kwaliteitsverbeteringen landschap en het landschapsbeleidsplan.

