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Besluit op bezwaar handhavingsverzoek percelen Gilzerbaan te Riel
Toelichting:
Bij brief van 17 juni 2019 heeft Stichting Platform Keelbos een
herhaald verzoek tot handhavend optreden ingediend voor de
percelen F1, F4 en F5 te Riel. Bij besluit van 14 augustus 2019 heeft
uw college dit handhavingsverzoek afgewezen omdat de Stichting
niet meer wordt aangemerkt als belanghebbende in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De Stichting heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit
van 14 augustus 2019. Het bezwaarschrift is behandeld door de
commissie voor bezwaarschriften. Op 15 oktober 2019 heeft deze
commissie een advies uitgebracht.
Besluit:
1 Het advies van de commissie van bezwaarschriften over te
nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en
geen vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 van
de Awb toe te kennen;
2 Het besluit om het handhavingsverzoek af te wijzen in stand te
laten;
3 Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van uw besluit door
bijgevoegd besluit op bezwaar.
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ONT

Aanwijzing Toezichthouders Wmo 2015
Toelichting:
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bepaald dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op een
rechtmatige uitvoering van de Wmo. Dit toezicht heeft betrekking op
de naleving van de eisen en voorschriften die zijn gesteld krachtens
de Wmo. Hiervoor moet de gemeente een toezichthoudend
ambtenaar of toezichthoudende ambtenaren aanwijzen.
Bij de GGD is wel een Toezichthouder aangewezen, maar die heeft
een beperkte taak: alleen onderzoek kwaliteit bij zorgaanbieders en
inzet bij calamiteiten. Onderzoek van signalen van onrechtmatigheid
en fraude behoort hier niet toe.
Om in voorkomende gevallen ook snel en adequaat te kunnen
handelen is het nodig om deze bevoegdheid te mandateren.
Daarmee wordt voorkomen dat in acute situaties een collegebesluit
nodig is terwijl de situatie vraagt om directe actie. Het mandaat dat
u met dit besluit geeft betreft ook ambtenaren die niet werkzaam
zijn bij de gemeente Goirle. Daardoor wordt aangesloten bij het
werkterrein van zorgaanbieders die zich ook niet beperken tot de
gemeentegrenzen. Hierdoor is grensoverschrijdend toezicht
mogelijk.
Besluit:
Aan het afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening van de
gemeente Goirle een mandaat te verlenen waardoor deze bevoegd
is tot het verlenen en intrekken van individuele aanwijzingsbesluiten ten behoeve van toezichthoudende ambtenaren in het
kader van het nalevingstoezicht.
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Beoordeling zienswijzen en definitieve beschikking Tilburgseweg
153
Toelichting:
Op 23 april 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend
voor het realiseren van 4 appartementen, bergingen, een verdiepte
carport voor 8 parkeerplaatsen en een wadi (water
infiltratievoorziening).
Deze aanvraag heeft de uitgebreide vergunningsprocedure
doorlopen in plaats van de reguliere procedure. Dat betekent dat
van 7 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 een de
ontwerpbeschikking van het plan ter inzake gelegen.
Naar aanleiding van de ter inzagelegging zijn 2 zienswijzen ingediend
(zie bijlage 1).
Voorgesteld wordt om conform dit advies de reactie op de
zienswijzen af te doen.
Uit de ambtelijke beargumentering van de zienswijzen is
geconcludeerd, dat er geen redenen zijn om de aangevraagde
omgevingsvergunning te weigeren en derhalve dient te worden
verleend.
Besluit:
1 In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen;
2 De zienswijzen en de reactie hierop als bijlage bij de
beschikking op te nemen en de omgevingsvergunning te
verlenen onder mandaat.
3 Kennis te nemen van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
behorend bij dit bouwplan.
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Realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen aan Brakel 6 te
Riel
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnengekomen om aan Brakel 6 te Riel
een tweetal Ruimte voor Ruimte woningen te ontwikkelen.
Betreffende locatie is op dit moment nog in bedrijf als
akkerbouwbedrijf. Eigenaren van Brakel 6 zijn op leeftijd en zullen
binnen afzienbare tijd gaan stoppen met het akkerbouwbedrijf. In
het kader daarvan wordt nu gezocht naar een andere invulling. Op
basis van een berekening (saneringskosten locatie, aankoop RvR
titels, etc.) wordt door initiatiefnemer(s) geconcludeerd dat er 2
Ruimte voor Ruimte woningen gerealiseerd moeten worden om
kostenneutraal te ontwikkelen. Het geldende bestemmingsplan laat
woningbouw op voornoemde locatie niet toe. Er zal een
planologische procedure (herziening bestemmingsplan) gevolgd
moeten worden om beoogde ontwikkeling mogelijk te kunnen
maken. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of een
planologische procedure ruimtelijk gewenst is.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van twee
(Ruimte voor Ruimte) woningen op de locatie Brakel 6 te Riel.
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Herstructurering eigendom en exploitatie Natuurbegraafplaats De
Hoevens
Toelichting:
Door Ritmeesters B.V. is namens Natuurbegraafplaats De Hoevens
een verzoek binnengekomen. Daarbij wordt verzocht om schriftelijk
te bevestigen dat de herstructurering van de eigendom en de
exploitatie van Natuurbegraafplaats De Hoevens geen gevolgen
heeft voor het rechtsgeldig kunnen uitgeven van grafrechten en dat
exploitatie door de nieuwe (op te richten) entiteit mag worden
voortgezet. Op grond van de Wet op de lijkbezorging moet het
college formeel toestemming verlenen voor het in gebruik nemen,
waaronder begrepen het voortzetten van het gebruik, van de
bijzondere begraafplaats De Hoevens.
Besluit:
1 Kennis te nemen van het verzoek van Natuurbegraafplaats De
Hoevens;
2 Op grond van artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging formeel
toestemming te geven voor het voortzetten van het gebruik
van de bijzondere begraafplaats De Hoevens door de nieuwe
op te richten entiteit Natuurbegraafplaats De Hoevens BV;
3 Verzoeker schriftelijk te informeren

