Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 17-04-2019
Nr.

afd.

1

MDV

agendapunt/besluit

Benoeming nieuw lid participatieraad
Toelichting:
Door het vertrekt van Peti Stevens is er een vacature ontstaan bij de
participatieraad. De heer Jos Groenendijk is door de participatieraad
voorgedragen als kandidaat nieuw lid. Voorgesteld wordt om hem
per 1 april 2019 te benoemen als lid van de participatieraad.
Besluit:
De heer Jos Groenendijk met ingang van 1 april 2019 te benoemen
als lid van de participatieraad voor een eerste termijn van 3 jaar tot
1 april 2022.

2

ONT

Lokale accenten 2019 GGD
Toelichting:
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart van
Brabant het basistakenpakket uit. Het basispakket bestaat uit
uniforme taken, die van toepassing zijn op alle gemeenten in de regio
Hart voor Brabant, en uit lokale accenten, die per gemeente kunnen
verschillen. Daarnaast kunnen gemeenten extra plustaken inzetten
(niet wettelijk verplicht). De lokale afspraken zijn weergegeven in het
stuk 'Inzet GGD gemeente Goirle 2019' (zie bijlage 1). Met dit
voorstel leggen we de lokale accenten, de plustaken van de GGD
2019 en de bekostiging hiervan ter instemming aan u voor.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de invulling van de lokale accenten
2019 (zie bijlage 1).
In te stemmen met de inzet en financiering van plustaken
2019.

3

MDV

Subsidie stichting Leergeld Goirle en Riel
Toelichting:
De Stichting Leergeld Goirle en Riel (hierna te noemen de stichting)
heeft als doel te voorkomen dat kinderen in Goirle en Riel door
financiële problemen van hun ouders en/of verzorgers, buiten de
boot vallen. Kinderen moeten niet alleen op school mee kunnen doen
aan activiteiten, zoals een schoolreisje, maar ook aan buitenschoolse
activiteiten kunnen deelnemen, zoals sport, muziek,
kindervakantiewerk, leren zwemmen en nog veel meer. De
doelstelling van de stichting komt overeen met het gemeentelijke
beleid t.a.v. kinderen. De stichting heeft over 2018 € 61.521,00
subsidie ontvangen, waarvan € 16.521,00 als overschot van 2017, en
vraagt voor 2019 opnieuw subsidie aan. Voorgesteld wordt ook om
er een meerjarige subsidierelatie van te maken.
Besluit:
1
2
3

Subsidie Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2018 vast
te stellen op € 61.521,00.
Aan de Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2019 een
subsidie toe te kennen van € 45.000,00
Bijgevoegde beleidsregel voor de subsidie aan de
Stichting Leergeld Goirle en Riel vast te stellen en deze
toe te voegen aan de "Beleidsregels bij
subsidieverstrekking gemeente Goirle" zodat vanaf 2020
een structurele subsidie verstrekt wordt.

4

ONT

Vaststellen bestemmingsplan Eerste Schoor 7
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Eerste Schoor 7" voorziet in de wijziging van
de woonbestemming van het perceel Eerste Schoor 7 te Goirle naar
een bedrijvenbestemming ten behoeve van een hoveniersbedrijf.
Zoals gebruikelijk heeft het bestemmingsplan "Eerste Schoor 7" eerst
als voorontwerp en daarna als ontwerp ter inzage gelegen. In het
kader van het artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, is het
voorontwerpbestemmingsplan eveneens toegestuurd aan een aantal
(overheids) instanties. Hierop heeft alleen de Provincie gereageerd.
De opmerking van de Provincie en het gemeentelijk standpunt
hierop, is vervat in het verslag dat is gemaakt in kader van het artikel
3.1.1. overleg. Het verslag is als bijlage toegevoegd aan het
bestemmingsplan. Voorts is in overleg met de Provincie, de
geplaatste opmerking aangepast in het ontwerpbestemmingsplan,
waarna de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is
gestart. Tijdens de ter inzagetermijn van het
ontwerpbestemmingsplan is geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het bestemmingsplan is nu
gereed om ongewijzigd vastgesteld te kunnen worden door de
gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw college voorgesteld om
het raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.
Besluit:
In te stemmen met concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.

5

ONT

Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan Zuidrand Goirle
locatie Van Besouw
Toelichting:
Bij elk bestemmingsplan is archeologie een aandachtspunt.
Archeologie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten
mogen keuzes maken in wat belangrijk is, mits archeologisch
gemotiveerd. Dit vloeit voort uit de Erfgoedwet en de Wet
archeologische monumentenzorg. In verband met de
voorbereidingen van het bestemmingsplan "Zuidrand Goirle locatie
Van Besouw" (hierna: het bestemmingsplan), dat ten zuiden van de
kern Goirle voorziet in woningbouw, dient voor dit woongebied nu
zo'n keuze worden gemaakt. Op grond van uitgevoerd onderzoek kan
een goed onderbouwd selectiebesluit worden gemaakt. In dit
voorstel wordt uw college voorgesteld om het plangebied vrij te
geven voor realisatie. Verder archeologisch onderzoek is niet nodig.
Besluit:
1
2

6

VVH

Advies van Vestigia van 13 december 2018 over te nemen
(=selectieadvies).
Conform concept-selectieadvies te besluiten het
plangebied van het bestemmingsplan "Zuidrand Goirle
locatie Van Besouw" vrij te geven voor realisatie onder
de voorwaarde dat bij eventuele toevalvondsten hiervan
melding wordt gemaakt conform het bepaalde in artikel
5.10 van de Erfgoedwet (= selectiebesluit).

Last onder dwangsom drugshandel
Toelichting:
Uit rapportages van de politie blijkt dat de heer Y op 16 januari 2019
in drugs heeft gehandeld in de Aabeekstraat in Goirle. Daarnaast zijn
er in de auto waarin de heer Y zich verplaatst heeft, diverse
gripzakjes met hard- en softdrugs aangetroffen. Bovengenoemde
activiteiten kunnen aangemerkt worden als het verhandelen van
drugs. Op basis van artikel 2.74 van de APV Goirle 2016 kan de
gemeente een last onder dwangsom opleggen van € 2.500,00 (met
een maximum van € 10.000,00), bij elke volgende geconstateerde
overtreding binnen twee jaar.
Besluit: Conform
In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan
de heer Y vanwege de overtreding van artikel 2:74 van de APV in
verband met het verhandelen van drugs.

7

VVH

Last onder dwangsom drugshandel
Toelichting:
Uit rapportages van de politie blijkt dat de heer X op 16 januari 2019
drugs heeft gekocht in de Aabeekstraat in Goirle. Bovengenoemde
activiteiten kunnen aangemerkt worden als het verhandelen van
drugs. Op basis van artikel 2.74 van de APV Goirle 2016 kan de
gemeente een last onder dwangsom opleggen van € 2.500,00 (met
een maximum van € 10.000,00), bij elke volgende geconstateerde
overtreding binnen twee jaar.
Besluit: Conform
In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan
de heer X vanwege de overtreding van artikel 2:74 van de APV in
verband met de aankoop van drugs.

