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Opleggen last onder dwangsom perceel Gilzerbaan te Riel
Toelichting:
Op 16 april 2019 is een integrale controle uitgevoerd op het perceel
aan de Gilzerbaan 2 te Riel en de daarachter gelegen bosperceel. Op
het perceel is het bedrijf Platinum Stable gevestigd. Recentelijk is de
naam gewijzigd in Greenwood Stable en is het perceel in de verkoop
gezet. Tijdens de integrale controle zijn diverse overtredingen
geconstateerd. Bij brief van 19 juni 2019 heeft u uw voornemen om
over te gaan tot handhavend optreden bekendgemaakt aan de
eigenaar van het perceel: de heer X. Aangezien de overtredingen niet
zijn beëindigd wordt uw college gevraagd een last onder dwangsom
op te leggen.
Besluit:
1

2

De eigenaar van een perceel aan de Gilzerbaan te Riel,
onder oplegging van een last onder dwangsom, gelasten
om binnen 6 weken een aantal bouwwerken en afval van
het perceel te verwijderen en verwijderd te houden;
De eigenaar van het perceel hiervan op de hoogte te
stellen middels bijgevoegd besluit.
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Collegeadvies Last onder dwangsom inbrekerswerktuig
Toelichting:
Na een pilotperiode is in het district Hart van Brabant een
werkproces rondom de aanpak van inbrekers geïmplementeerd. Dit
houdt in dat bij het aantreffen van een persoon met
inbrekerswerktuig de gemeente een proces verbaal van bevindingen
ontvangt van de politie. De gemeente geeft vervolgens een
voornemen last onder dwangsom af in verband met overtreden van
artikel 2:44 van de APV. Dit voornemen wordt in principe opgevolgd
door het opleggen van de last. Bij elke volgende geconstateerde
overtreding legt de gemeente een dwangsom van € 2.500,00 op, met
een maximumbedrag van € 10.000,00. Bij niet betalen van de
dwangsom volgt een bestuurlijke maatregel, bijvoorbeeld
inbeslagname van eigendommen. Op 18 augustus 2019 is de heer X
op zijn bromfiets aangetroffen door de politie in de Bergstraat in
Goirle onder invloed van harddrugs met gereedschappen die aan te
merken zijn als inbrekerswerktuig. Het voornemen last onder
dwangsom is verstuurd op 2 september 2019. Hierop is geen
zienswijze ingediend.
Besluit:
In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom
vanwege de overtreding van artikel 2:44 van de APV in verband
met het vervoeren en bij zich dragen van inbrekerswerktuig.
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Last onder dwangsom
Toelichting:
Meerdere malen is verzocht aan de eigenaar van het bedrijf om
binnen een redelijke termijn een correcte milieumelding in te
dienen. Tot op heden is er nog geen melding ingediend. Bij schrijven
van 12 september 2019 is de eigenaar geïnformeerd dat het college
voornemens is om een last onder dwangsom op te leggen indien
geen melding wordt ingediend. In dat voornemen is de eigenaar
wederom verzocht om een milieumelding in te dienen. Ten aanzien
van dat voornemen is de eigenaar in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen in te dienen. Van die mogelijkheid heeft de eigenaar
geen gebruik gemaakt.
Besluit:
Aan het bedrijf gelegen aan de Nieuwkerksedijk 2b-4 een last onder
dwangsom op te leggen wegens het niet doen van een
milieumelding ingevolge het Activiteitenbesluit.
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Aanbesteding Brede handhaving en parkeerbeheer
Toelichting:
Het toezicht en handhaving in de openbare ruimte door de
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) wordt in de gemeente
Goirle verzorgd door een extern bedrijf. De huidige overeenkomst
voor Brede handhaving en parkeerbeheer loopt af per 1 januari
2020. Om ervoor te zorgen dat er in Goirle en Riel ook na 1 januari
2020 weer toezicht en handhaving plaatsvindt door de
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) is een
aanbestedingstraject gestart. Het aanbestedingstraject is samen met
de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek doorlopen. De
aanbesteding vindt plaats volgens een Europese procedure op basis
van de Richtlijn 2014/24/EU welke in de Nederlandse wetgeving is
geïmplementeerd door de Aanbestedingswet 2012, laatstelijk
gewijzigd met ingang van 1 juli 2016.
Besluit:
Instemmen met het voorliggende gunningsbesluit en in het
aanbestedingstraject verder te gaan met de voorgestelde
inschrijver.
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ONT

Aanvullen Duurzaamheidsfonds
Toelichting:
Het Duurzaamheidsfonds dat de gemeente bij Svn heeft is leeg. Dit
betekent dat er op dit moment geen duurzaamheidsleningen kunnen
worden verstrekt. Het is een wens van de gemeenteraad en het
college om duurzaamheidsmaatregelen te blijven stimuleren en door
duurzaamheidsleningen te verstrekken. In het Startersfonds en het
Blijversfonds is meer geld beschikbaar dan op de korte en
middellange termijn nodig is om leningen te verstrekken. Daarom
wordt voorgesteld een deel van het geld over te hevelen naar het
Duurzaamheidsfonds.
Besluit:
Aan de gemeenteraad voorstellen het duurzaamheidsfonds te
vullen met een bedrag van € 400.000,00 door hiervoor € 200.000,00
uit het Startersfonds en € 200.000,00 uit het Blijversfonds over te
hevelen.
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Tweede herijkte deelbegroting jeugd regio Hart van Brabant 2019
Toelichting:
In 2019 zijn de middelen voor jeugdhulp voor het eerst integraal
onderdeel van de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk
krijgen. Dat betekent dat de middelen voor jeugdhulp voor het eerst
niet meer apart inzichtelijk zijn. Het was daarom belangrijk om bij
het opstellen van de begroting voor 2019 over te gaan naar een
nieuwe manier van begroten. In de regio is ervoor gekozen om twee
voorgaande jaren te pakken, als basis voor de nieuwe begroting. In
2018 is de begroting voor 2019 opgesteld. Op dat moment waren er
voorlopige cijfers over 2018 en cijfers over 2017 beschikbaar. Deze
cijfers zijn als basis voor de begroting 2019 gebruikt. Inmiddels zijn
de cijfers over 2018 definitief en is er een nieuwe prognose over
2019. Op basis van deze cijfers blijkt, dat de begroting 2019 te
optimistisch was.
Besluit:
De raad te vragen in te stemmen met de voorgestelde positieve
zienswijze met opmerkingen op de tweede herijkte deelbegroting
Jeugd 2019, en deze, conform artikel 22 Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Regio Hart van Brabant, kenbaar te maken bij het
Algemeen Bestuur van de GR.
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Spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaalsbeschikking
illegale dumping automaterialen
Toelichting:
Op 6 augustus 2019 heeft de toezichthouder en tevens
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente
geconstateerd dat op een parkeerterrein aan de Fabrieksstraat te
Goirle diverse auto onderdelen gedumpt dan wel achtergelaten
waren. Deze onderdelen zijn met toepassing van spoedeisende
bestuursdwang in opdracht van de gemeente door medewerkers van
de Diamant Groep opgeruimd. Uit onderzoek nadien is gebleken dat
deze auto-onderdelen van betrokkene afkomstig waren. Voorgesteld
wordt om het besluit tot toepassing van spoedeisende
bestuursdwang aan betrokkene als overtreder van diverse
regelgeving bekend te maken, en om de kosten van de toegepaste
bestuursdwang op deze overtreder te verhalen.
Besluit:
1 Het besluit tot toepassing van (zeer) spoedeisende
bestuursdwang inzake het opruimen van illegaal gedumpte
automaterialen op te leggen aan de overtreder.
2 Te besluiten dat de kosten van de toegepaste bestuursdwang
worden verhaald op de overtreder en de hoogte van deze
kosten vast te stellen.
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Bestuursdwang en kostenverhaal
Toelichting:
Op 5 augustus 2019 is aan de Loopgraven te Goirle afval gestort. De
gemeente heeft het afval verwijderd door middel van het toepassen
van bestuursdwang en kosten gemaakt voor de verwijdering.
Inmiddels is de overtreder gevonden. De overtreder heeft
aangegeven dat het om zijn afval ging. De uitvoering is op schrift
gesteld en de kosten zijn vastgesteld. Deze zullen indien u instemt
verhaald worden op de overtreder.
Besluit:
Het op schrift zetten van de toegepaste bestuursdwang voor het
verwijderen van afval aan de Loopgraven te Goirle en het verhalen
van de kosten voor de uitvoering van de bestuursdwang op de
overtreder.
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Besluit op bezwaar voederruif Oude Tilburgsebaan te Riel
Toelichting:
Bij besluit van 15 april 2019 heeft uw college de heer X een
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een voederruif
op het perceel aan de Oude Tilburgsebaan 48 te Riel. Hiertegen heeft
de heer Y, wonende aan de Oude Tilburgsebaan 38 te Riel, een
bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaarschrift is in behandeling genomen door de commissie
voor bezwaarschriften. Op 4 september 2019 heeft deze commissie
een advies uitgebracht. Daarmee bereikt dit dossier een volgende
fase: uw college wordt gevraagd om een besluit op het ingediende
bezwaarschrift te nemen, rekening houden met het advies van de
commissie.
Besluit:
1

2

3

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en het ingediende bezwaarschrift ongegrond
verklaren;
De verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een voederruif op een perceel aan de Oude Tilburgsebaan
te Riel in stand laten;
Bezwaarmaker en vergunninghouder op te hoogte stellen
van uw besluit door bijgevoegd besluit op bezwaar.

