Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2019
Nr.

1

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Wijzigen Collectieve festiviteiten met betrekking tot de Kermis van
Riel
Toelichting:
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening
Goirle 2016 kan het college ieder kalenderjaar een aantal collectieve
festiviteiten vaststellen. Op deze dagen zijn de geluidsnormen zoals
deze zijn opgenomen in de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene
plaatselijke Verordening Goirle 2016 niet van toepassing. De
collectieve activiteiten zijn in principe ieder jaar dezelfde (carnaval,
Koningsdag, de twee kermissen en oudejaarsdag). De collectieve
festiviteiten moeten uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe
kalenderjaar worden vastgesteld. Op 30 oktober 2018 zijn de
collectieve festiviteiten 2019 vastgesteld. Per abuis zijn voor de
kermis in Riel de verkeerde data in de collectieve festiviteiten
opgenomen. Deze worden middels dit besluit gewijzigd.
Besluit:
De collectieve festiviteiten, vastgesteld op 30 oktober 2018, te
wijzigen voor wat betreft de kermis in Riel en de datum vast te
stellen op 14 tot en met 17 september 2019
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VVH

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Oude Tilburgsebaan te Riel
Toelichting:
Bij brief van 12 juli 2018 heeft een inwoner een verzoek om
handhavend optreden ingediend tegen het aantal koeien, de
mestopslag en voerderruif op het perceel Oude Tilburgsebaan 48 te
Riel. Bij besluit van besluit van 25 september 2018 heeft uw college
het verzoek om handhavend optreden afgewezen. Hiertegen heeft de
gemachtigde van de inwoner, de heer J. den Otter van OJW
Advocaten, een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is in
behandeling genomen door de commissie voor bezwaarschriften. Op
5 februari 2019 heeft deze commissie een advies uitgebracht.
Daarmee bereikt dit dossier een volgende fase: het college wordt
gevraagd om een besluit over het afgewezen handhavingsverzoek,
rekening houdend met het uitgebrachte advies.
Besluit:
1

2

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en de ingediende bezwaren deel gegrond en
deels ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te
herroepen en een kostenvergoeding toe te kennen;
Alsnog over te gaan tot handhavend optreden tegen
diverse overtredingen op het perceel aan de Oude
Tilburgsebaan in Riel bestaande uit het aantal koeien, de
hoeveelheid mest en een zonder omgevingsvergunning
aanwezige voerderruif.
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VVH

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek percelen F1 en F4
Gilzerbaan te Riel
Toelichting:
Bij brief van 15 februari 2018 heeft Stichting Platform Keelbos ons
verzocht om handhavend op te treden tegen werkzaamheden
bestaande uit grondverzet (oprichten aarden wal en graven van
kuilen) op de percelen F1 en F4 in Goirle. Bij besluit van 1 mei 2018 is
het handhavingsverzoek afgewezen. Bij brief van 22 mei 2018 heeft
de stichting hiertegen een bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaarschrift is in behandeling genomen door de commissie
voor bezwaarschriften. Op 12 december 2018 heeft deze commissie
een advies uitgebracht. Met het advies van de commissie bereikt dit
dossier een volgende fase: het college wordt gevraagd om een besluit
te nemen op het ingediende bezwaarschrift van de stichting.
Besluit:
1

2
3

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
gedeeltelijk over te nemen en het bezwaarschrift gegrond
te verklaren waardoor de eerdere afwijzing van het
handhavingsverzoek moet worden herroepen;
Gedeeltelijk af te wijken van het advies van de commissie
en bezwaarmaker geen proceskosten toe te kennen;
Bezwaarmaker hiervan op de hoogte te stellen middels
bijgevoegd besluit op bezwaar.
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ONT

Beleidsvisie 2019-2023 en de Kadernota 2020
Toelichting:
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat gemeenten
zorg dragen voor een regionale gezondheidsdienst. Om hier
uitvoering aan te geven is een gemeenschappelijke regeling GGD Hart
voor Brabant vastgesteld. In 2016 stelde het GGD-bestuur zijn eerste
beleidsvisie vast, met ambities voor de jaren 2017-2021. Deze
beleidsvisie is nu geactualiseerd naar de jaren 2019-2023, zie bijlage
1. De kadernota 2020 bouwt hier beleidsmatig op voort, zie bijlage 2.
De kadernota bevat de inhoudelijke koers en de financiële
randvoorwaarden van de GGD voor 2020. De kadernota 2020 vormt
de basis voor de ontwerpbegroting 2020 die later dit jaar aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
In het voorliggende advies wordt u gevraagd in te stemmen met een
positieve zienswijze op de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota
2020. Indien u hiermee instemt wordt de gemeenteraad met het
bijgevoegde raadsadvies, zie bijlage 3, gevraagd een positieve
zienswijze te geven op beide stukken.
Besluit:
1
2
3
4

In te stemmen met de positieve zienswijze op de
beleidsvisie GGD Hart voor Brabant 2019-2023.
In te stemmen met de positieve zienswijze op de
inhoudelijke koers van de Kadernota 2020 van de GGD
Hart voor Brabant.
De beleidsvisie GGD Hart voor Brabant 2019-2023 voor te
leggen aan de gemeenteraad voor een positieve
zienswijze.
De Kadernota 2020 van de GGD Hart voor Brabant voor te
leggen aan de gemeenteraad voor een positieve
zienswijze.
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MDV

Klantervaringsonderzoek Participatiewet
Toelichting:
Begin 2017 is samen met de Participatieraad vastgesteld dat het
wenselijk is om een klantervaringsonderzoek te houden onder
personen die een periodieke uitkering voor levensonderhoud
ontvangen van de gemeente. Waar dat gebruikelijk (en wettelijk
verplicht) is bij de Wmo kent de Participatiewet een dergelijke
verplichting niet. De Participatieraad wil op deze wijze informatie uit
eerste hand verzamelen over de ervaringen van klanten met de
dienstverlening en wil het onderzoek ook gebruiken om te kijken of er
een soort van klankbordgroep ingesteld kan worden van
ervaringsdeskundigen. De gemeente wil weten wat de ervaringen zijn
met de dienstverlening, wat er evt. gemist wordt in het aanbod, wat
anders en wat beter zou kunnen.
De voorbereiding van het onderzoek is vertraagd, maar de wens is
gebleven. De opzet van het onderzoek is voorbereid samen met
enkele leden van de P-raad. Voorgesteld wordt om het onderzoek uit
te laten voeren door Zorgfocus.
Besluit:
Klantervaringsonderzoek Participatiewet uit te laten voeren door
Zorgfocus
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ONT

Plan van aanpak REKS
Toelichting:
In het concept Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in
Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt, die zegt hoe
de regio de komende 10 jaar tot 49% CO2 reductie komt. In de regio
Hart van Brabant is door de bestuurders de wens uitgesproken om
ook klimaatadaptatie in de RES mee te nemen, het wordt dan ook een
REKS. Kwartiermakers hebben een plan van aanpak om te komen tot
een REKS opgesteld, dit plan moet worden vastgesteld door de
colleges.
Besluit:
1
2
3

Akkoord te gaan met bijgevoegd plan van aanpak om te
komen tot een Regionale Energie en Klimaat strategie
voor Hart van Brabant.
De gevraagde middelen te bekostigen uit het budget
duurzaamheid.
De raad informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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VVH

Beslissing op bezwaar uitwegvergunning
Toelichting:
Op 25 oktober 2018 heeft uw college aan een inwoner een
omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg op
het perceel, plaatselijk bekend als Nobelstraat 24-03 te Goirle. Deze
vergunning is geregistreerd onder nummer VH-2018-0124. Tegen dit
besluit is bezwaar ingediend. Geadviseerd wordt onder overneming
van het advies van de bezwaarschriftencommissie om het besluit in
stand te laten.
Besluit:
1

2

Bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren in zijn
bezwaar tegen de aan hem verleende omgevingsvergunning tot het aanleggen van een uitweg (VH-20180124) wegens het ontbreken van procesbelang;
De bezwaren van de bewoners van de Poppelseweg 5 en
7a te Goirle
a. ontvankelijk te verklaren;
b. de bezwaren ongegrond te verklaren;
c. de verleende omgevingsvergunning (VH-20180124)voor het aanleggen van een uitweg in stand te laten.
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ONT

Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen
Toelichting:
Om meer inzicht krijgen in de gemeenschappelijke regelingen
waarvan de gemeente Goirle deel uitmaakt heeft de regiegroep de
kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen op de planning
voor de besluitvormende de besluitvormende vergadering van 12
maart 2019 geplaatst. Dit maakt het mogelijk de brieven te bespreken
en vragen te stellen aan uw college over de verschillende regelingen.
Omdat de GGD gelijktijdig met de kaderbrief ook het concept
meerjarenkader heeft toegestuurd, is hiervoor een afzonderlijk
voorstel ingediend. Voor de regionale ambulancevoorziening is geen
voorstel gemaakt omdat dit weliswaar een gemeenteregeling is, maar
deze volledige door de zorgverzekeraars wordt gefinancierd.
Besluit:
1
2
3
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ONT

De kaderbrieven van de Veiligheidsregio, regio Hart van
Brabant, De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
en Diamantgroep aan de raad aan te bieden
Aan de raad te adviseren kennis te nemen van deze
brieven;
Naar aanleiding van de kaderbrieven geen reactie
kenbaar te maken aan de besturen van de regelingen.

Zwemmen in de Oostplas
Toelichting:
Al jaren wordt veelvuldig gezwommen in de Oostplas. Om die reden is
onderzocht of zwemmen in de Oostplas wenselijk en vanuit
gezondheidsoogpunt verantwoord is. Het onderzoek toont aan dat dit
onder voorwaarden mogelijk is. De provincie kan de plas nu als
zwemwaterlocatie aanwijzen, maar wil uiteraard de wensen van de
gemeente Goirle met betrekking tot de plas daarin meenemen.
Besluit:
1
2
3
4

Zwemmen in de Oostplas mede mogelijk te maken, als de
uitkomsten van de planschaderisicoanalyse dit toelaten.
Dit als uitgangspunt mee te nemen bij de ontwikkeling
van de plannen rondom de Oostplas.
De eenmalige kosten (€ 10.750,00) en de
onderzoekskosten ( € 8.500,00 per 3 jaar) te dekken uit
het budget voor Milieubeleid.
De structurele kosten te betalen uit het budget voor
groenonderhoud, en dit budget bij de eerste Burap met
€ 5.000,00 te verhogen.
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ONT

Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling
Toelichting:
Bij het burgerinitiatief Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek worden
kosten gemaakt voor het onderzoeken, opsporen en ruimen van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat de
projectlocatie een gebied betreft waar in de oorlog gevochten en
gebombardeerd is, is het noodzakelijk dat deze stap wordt gezet. De
gemeente Goirle ondersteunt dit burgerinitiatief en vindt de
veiligheid van de toekomstige bezoekers van groot belang. Via de
zogeheten "Bommenregeling" van het Gemeentefonds kunnen
gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen bij het Rijk voor 70%
van de gemaakte explosieven opsporingskosten (excl. BTW). Hiervoor
dient een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder: MBZK). De
gemeente is voornemens om dit onderzoek zelf te laten verrichten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om hierover een positief besluit
te nemen en te besluiten om een suppletie-uitkering aan te vragen
ter hoogte van 70% van de kosten van dit onderzoek.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de voorgestelde werkwijze inzake het
onderzoek naar niet gesprongen explosieven bij het
project Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek;
In te stemmen met aangepast raadsvoorstel en dit voor te
leggen aan de regiegroep ter agendering.

