Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 december 2019
Nr.

1.

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Aanwijzing toezichthouders GHO gemeenten
Toelichting:
De GHO-gemeenten werken intensief samen om het toezicht in de
openbare ruimte te optimaliseren op het gebied van bouw- en
woningtoezicht, milieu en openbare orde en veiligheid.
In dit advies stellen wij u voor om de toezichthouders van de
gemeenten van Oisterwijk en Hilvarenbeek op het gebied van bouw- en
woningtoezicht, milieu en openbare orde en veiligheid ook als
toezichthouder aan te wijzen in de gemeente Goirle. Hetzelfde is
gebeurd in de gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Besluit:
1 De toezichthouders die werkzaam zijn binnen de gemeente
Hilvarenbeek aan te wijzen als toezichthouder op grond van
artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht. De toezichthouders zijn
bevoegd toezicht te houden op de alle in artikel 5.1 Wabo
genoemde wetten, de wet basisregistratie personen, de wet
basisregistratie adressen en gebouwen, de algemene plaatselijke
verordening en alle overige verordeningen van gemeente Goirle.
2 De toezichthouders die werkzaam zijn binnen de gemeente
Oisterwijk aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel
5.11 Algemene wet bestuursrecht. De toezichthouders zijn
bevoegd toezicht te houden op de alle in artikel 5.1 Wabo
genoemde wetten, de wet basisregistratie personen, de wet
basisregistratie adressen en gebouwen, de algemene plaatselijke
verordening en alle overige verordeningen van gemeente Goirle.
3 De toezichthouders die werkzaam zijn binnen de gemeente Goirle
aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5.11
Algemene wet bestuursrecht. De toezichthouders zijn bevoegd
toezicht te houden op de alle in artikel 5.1 Wabo genoemde
wetten, de wet basisregistratie personen, de wet basisregistratie
adressen en gebouwen, de algemene plaatselijke verordening en
alle overige verordeningen van gemeente Goirle voor zover de
toezichthouders nog niet bevoegd waren.
4 Alle toezichthouders het mandaat te verlenen om een
stilleggingsbesluit te kunnen opleggen, wijzigen en intrekken.
5 Instemming te verlenen aan de colleges van de gemeenten
Hilvarenbeek en Oisterwijk om de personen die werkzaam zijn als
toezichthouder bij de gemeente Goirle, het mandaat te verlenen
tot het opleggen, wijzigen en intrekken van een stilleggingsbesluit.

2.

VVH

Verlenging convenant groene handhaving
Toelichting:
In 2017 is het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’
afgesloten voor 2 jaar. Op 7 augustus 2018 heeft u besloten (2017013228) toe te treden tot dit convenant. Het convenant heeft als doel
mogelijk te maken dat groene buitengewone opsporingsambtenaren
(boa’s) in domein II ook buiten de grenzen van het eigen werkterrein
kunnen optreden, dat wil zeggen in het werkgebied van andere
convenant partners waarmee samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.
Dit heeft een juridische basis nodig omdat het optreden van boa’s
wettelijk beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen
werkgever (gemeente, waterschap, terreinbeheerder). Met de
afspraken wordt de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de
gezamenlijke boa-inzet in Noord-Brabant vergroot. Door de uitwisseling
van kennis en ervaringen kan een kwaliteitsslag worden gemaakt.
Besluit:
1
2

3.

OND

Besluiten tot tijdelijke verlenging van het convenant groene
handhaving voor maximaal één jaar;
Bijgaand tekenblad te laten ondertekenen door de
burgemeester.

Aanwijzing gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen
Toelichting:
De Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren treedt met ingang van 1
januari 2020 in werking. De Archiefwet 1995 is in dit kader aangepast.
Dit heeft tot gevolg dat het geldende benoemingsbesluit van de
gemeentearchivaris moet worden omgezet in een aanwijzingsbesluit.
Het Regionaal Archief Tilburg (RAT) heeft een derde archiefdepot in
gebruik genomen. Ook dat depot dient nog als archiefbewaarplaats
voor Goirles historisch archief te worden aangewezen. Daarnaast dient
een voorziening te worden getroffen voor bewaring van historisch
digitaal materiaal.
Besluit:
1
2

3

Als gemeentearchivaris aan te wijzen mevrouw X.
Als archiefbewaarplaatsen voor analoog archief aan te
wijzen de depots Kazernehof 75 en Goirkestraat 96 te
Tilburg en Van Heemstraweg 11A te Zaltbommel.
Als archiefbewaarplaats voor digitale archiefbescheiden
aan te wijzen het softwarepakket ‘e-depot’ van Picturae, in
beheer bij het Regionaal Archief Tilburg.

4.

BDO

Personeelshandboek gemeente Goirle 2020
Toelichting:
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) in werking. Gevolg hiervan is dat vanaf genoemde
datum het privaatrecht van toepassing is op de arbeidsvoorwaarden.
De CAR-UWO wordt Cao Gemeenten en de medewerkers zijn vanaf
1 januari 2020 in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats
van een aanstelling. Als gevolg hiervan moesten alle lokale
arbeidsvoorwaardenregelingen worden aangepast aan het privaatrecht
(BW-proof).
In GHO-verband hebben we deze kans ook aangegrepen om zoveel als
mogelijk regelingen te harmoniseren waar mogelijk.
Bij het college advies is een overzicht van de arbeidsvoorwaardenregelingen, de regelingen zelf, zoals opgenomen in het
personeelshandboek en een inhoudsopgave, gevoegd. Voor de
regelingen die gewijzigd zijn is per regeling een beknopte vergelijking
(was-wordt overzicht) bijgevoegd.
Besluit:
Het bijgaande Personeelshandboek gemeente Goirle 2020 vast te
stellen overeenkomstig het overzicht in de bijlage, onder gelijktijdige
intrekking van de huidige lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.

5.

MDV

Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang
Toelichting:
In 2015 is de transitie en transformatie van de wetten in het sociaal
domein ingezet. Er zijn toen keuzes gemaakt over de inrichting van de
lokale toegang en haar positie richting de gemeente en
samenwerkingspartners. In 2018 is het project “Doorontwikkeling
lokale toegang” gestart omdat gemeente en partnerorganisaties na een
aantal jaren knelpunten constateerden. Vanuit een missie, visie en
uitgangspunten zijn doelen gesteld. Om volgens deze doelen te gaan
werken is een andere inrichting van de lokale toegang nodig. Het
voorstel is dan ook om vanaf maart 2020 binnen een pilot te gaan
werken met een nieuwe organisatie inrichting. Op 28 november 2019 is
de raad hierover geïnformeerd tijdens een beeldvormende vergadering.
Zij reageerden positief op de pilot en gaven aan graag een raadsvoorstel
tegemoet te zien.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de pilot “Nieuwe organisatie inrichting
lokale toegang”;
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

6.

ONT

Vast te stellen bestemmingsplan Looienhoek 1
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Looienhoek 1" voorziet in de
ontwikkeling/exploitatie van een honden- en kattenpension op de
locatie Looienhoek 1 te Riel. De wijziging van een agrarisch bedrijf naar
een agrarisch verwant bedrijf is een gangbare verandering gezien de
ligging nabij de bebouwde kom.
De herbestemming naar een agrarisch verwant bedrijf past binnen de
gemeentelijke visie. Het vigerende bestemmingsplan kent een
wijzigingsbevoegdheid, die het mogelijk maakt om in geval van
beëindiging van agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie, om te
schakelen naar een agrarisch verwant bedrijf. Verder wordt met de
herbestemming ook een substantiële bijdrage geleverd aan de
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In
samenwerking met Brabants Landschap is een landschappelijk
inrichtingsplan opgesteld waarmee de aanwezige ecologische
verbindingszone een positieve impuls krijgt. Het bestemmingsplan is
gereed om aan de gemeenteraad ter vaststelling te worden
aangeboden.
Besluit:
1

2
3
4

Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
"Looienhoek 1” (Riel) gewijzigd vast te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12
Wet ruimtelijke ordening;
In te stemmen met “Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Looienhoek 1”;
In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging;.
In te stemmen met conceptraadsvoorstel en
conceptraadsbesluit.

7

ONT

Principeverzoek Nieuwbouw Havep Parallelweg Besterdstraat Goirle
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een nieuw
bedrijfspand voor de Havep op het nog onbebouwde terrein tussen de
Parallelweg en de Besterdstraat in Goirle (het voormalige Hurks
terrein). Beoogd wordt het bestaande Texperience centre, dat nu nog
gevestigd is aan de zuidrand van Goirle, naar deze locatie te
verplaatsen. Het ingediende schetsontwerp past in hoofdzaak binnen
de regels van het geldende bestemmingsplan. Alleen voor wat betreft
de hoogte van het “Warehouse”, het opslag- en magazijndeel van het
nieuwe bedrijfspand, past het schetsplan niet direct. Wel is binnen het
bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen die ruimte
biedt voor een hogere bouwhoogte.
Besluit:
Medewerking te verlenen aan het afwijken van de bouwregels van het
bestemmingsplan Tijvoort tot een hoogte van maximaal 11 meter.

8.

ONT

Principeverzoek wijzigen bestemming Turnhoutsebaan 8
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnengekomen om de agrarische
bedrijfsbestemming (intensieve veehouderij) van het perceel aan de
Turnhoutsebaan 8 te Goirle te wijzigen naar een bedrijvenbestemming
ten behoeve van opslag van materieel van een klussenbedrijf. Naast het
verzoek om de bestemming te wijzigen wordt er ook verzocht om het
bouwvlak van vorm te veranderen. De vormverandering heeft als
voorname doel het gebied rondom het privé vertrek (de
bedrijfswoning) tuin) te vergroten om in de nabije toekomst, de woning
levensloop bestendig te kunnen maken. Om de bestemming van het
perceel te wijzigen en het bouwvlak van vorm te veranderen, is een
planologische procedure noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw
college voorgelegd of een planologische procedure ruimtelijk en
planologisch gewenst is.
Besluit:
1

2

Een positieve grondhouding aan te nemen om een
planologische procedure op te starten om de opslag ten
behoeve van klussenbedrijf mogelijk te maken en daarnaast
het bouwperceel van vorm te veranderen voor de locatie
Turnhoutsebaan 8 te Goirle onder de voorwaarden
genoemd in het geldende bestemmingsplan en Verordening
ruimte;
De te volgen planologische procedure afhankelijk te laten
zijn van de keuze die initiatiefnemer maakt (een
binnenplanse bestemmingswijziging alleen voor opslag of
een herziening van het bestemmingsplan bij
vormverandering en bestemmingswijziging voor opslag).

9.

VVH

Vaststellen tijdelijke achtergrondwaarden PFAS Noord Brabant
Toelichting:
Door de staatssecretaris van I&W is op 8 juli 2019 een “Tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie” gepubliceerd. Als gevolg hiervan lopen veel bouw- en
civiele projecten vertraging op. Grond die vrijkomt bij deze projecten
bevat veelal zeer (lichte) gehalten aan PFAS. Deze grond kan niet
zondermeer toegepast worden, vanwege de strenge norm uit het
tijdelijk handelingskader. Op 29 november 2019 is dit handelingskader
gewijzigd waardoor de mogelijkheden voor toepassing van grond is
verruimd.
Besluit:
Bijgevoegde handreiking toepassing PFAS vast te stellen waarin lokale
tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS zijn opgenomen.

10.

ONT

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goorweg 7to
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Goorweg 7to” voorziet in een wijziging naar een
bedrijfsmatige bestemming ten behoeve van statische (en
hobbymatige) opslag met dien verstande dat detailhandel ter plaatse is
uitgesloten op het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie K,
nummer 462, plaatselijk bekend als Goorweg 7to te Riel. Beoogde
ontwikkeling past zowel binnen het gemeentelijk als provinciaal
ruimtelijk beleid om vrijgekomen agrarische bestemmingen te wijzigen
naar een bedrijfsmatige bestemming waarbij de ruimtelijke c.q.
landschappelijke kwaliteit ter plaatse een boost krijgt doordat
initiatiefnemer is gehouden aan een landschappelijke inpassing van het
geheel. Het plan is gereed om aan uw raad ter vaststelling te worden
aangeboden.
Besluit:
1
2
3

4

Het vastgestelde eindverslag van de inspraakprocedure
voor kennisgeving aan te nemen;
In te stemmen met de "Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan “Goorweg 7to”;
Op grond van de artikelen 6.12 Wet ruimtelijke ordening
juncto 6.2.1 en 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening besluiten
geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan "Goorweg 7to", bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0785.BP2018006Goorwegto-vg01, met de
bijbehorende bestanden, conform het bepaalde in de
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening,
langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren
versie) ongewijzigd vast te stellen, en te bepalen dat voor
de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan
grootschalige basiskaart (GBK) (2018-03-08).

11.

ONT

Principeverzoek woningspiltsing Tilburgseweg 21 en 21A Riel
Toelichting:
De eigenaar van de Tilburgseweg 21 en 21A te Riel vraagt uw
medewerking om de thans geldende bedrijfsbestemming te wijzigen in
een woonbestemming ten behoeve van twee woningen. In uw
vergadering van 18 september 2018 besloot u al medewerking te
verlenen aan een procedure teneinde de panden te kunnen gebruiken
als twee burgerwoningen. Daarmee is echter de bestemming nog niet
gewijzigd. De bedoeling is om dat thans te doen.
Besluit:
Medewerking verlenen aan de wijziging van de bedrijfsbestemming
van Tilburgseweg 21/21a te Riel door middel van een
bestemmingsplanwijziging.

12.

VVH

BoB Guido Gezellelaan
Toelichting:
Op 11 juli 2019 heeft u een omgevingsvergunning verleend voor het
uitdunnen van laanbeplanting in de Guido Gezellelaan te Goirle
(kapvergunning). De verleende omgevingsvergunning houdt in dat 103
bomen zullen worden gekapt en een herplantplicht wordt opgelegd
voor 4 bomen. Tegen de verleende vergunning hebben een aantal
bewoners van de Guido Gezellelaan een bezwaarschrift ingediend. In
totaal gaat het om een 6-tal bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften
zijn behandeld door de commissie voor bezwaarschriften. Deze
commissie heeft op 21 oktober 2019 een advies uitgebracht.
Besluit:
1
2

3
4

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te
nemen;
De verleende kapvergunning voor de bomen in de Guido
Gezellelaan te Goirle in stand te laten onder aanvulling van
de motivering;
De ingediende bezwaren deels niet-ontvankelijk en deels
ongegrond te verklaren;
Bezwaarmakers op de hoogte te stellen van uw besluit met
het bijgevoegde besluit op bezwaar.

13.

OND

Aansprakelijkstelling schade
Toelichting:
Op zondag 2 juni 2019 heeft een bewoner van de gemeente Goirle zijn
voertuig beschadigd en heeft de gemeente hiervoor aansprakelijk
gesteld. Door de warmte zijn de betonplaten uit de rijbaan uitgezet en
zijn daarbij omhoog komen te staan, waardoor het voertuig schade
heeft opgelopen toen hij deze situatie passeerde.
De gemeente heeft deze aansprakelijkheid afgewezen. De aanvrager
neemt geen genoegen met deze uitspraak, waardoor een patstelling is
ontstaan. Het is nu de vraag welk standpunt de gemeente in gaat
nemen in deze aansprakelijkstelling.
Besluit:
1
2

De gevraagde schadevergoeding à € 649,08 te betalen
zonder daarmee de aansprakelijkheid te erkennen.
Een richtlijn op te stellen voor de afhandeling van kleine
aansprakelijkstellingen.

14.

ONT

Subsidieverzoek Stichting BIZ Centrum Goirle
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2018 is de verordening BI-zone Centrum Goirle 20182022 in werking getreden. Deze verordening regelt dat alle gebruikers
van bedrijfspanden binnen de bedrijveninvesteringszone Centrum
Goirle een BIZ-belasting betalen. Dit geïnde geld wordt vervolgens als
subsidie weer uitgekeerd aan de ondernemers als ondernemersfonds.
De voorwaarden voor deze subsidie zijn opgenomen in de wet op de
bedrijveninvesteringszones en uitgewerkt in de, met Stichting BIZ
Centrum Goirle gesloten, uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de
stichting een subsidieverzoek in vergezeld door een activiteitenplan en
voorzien van een begroting. De desbetreffende aanvraag,
activiteitenplan en begroting voor 2020 zijn ontvangen.
Besluit:
1
2

3

4

Het activiteitenplan 2020 en de begroting 2020 van
Stichting BIZ Centrum Goirle goed te keuren;
Op grond van de verordening en de
uitvoeringsovereenkomst d.d. 19 september 2017 subsidie
te verlenen aan Stichting BIZ Centrum Goirle voor een
bedrag van de uiteindelijk daadwerkelijk in een
kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen minus de
perceptiekosten;
Een voorschot toe te kennen van € 110.000,00 en dit in 4
termijnen over te maken conform artikel 9 van de
uitvoeringsovereenkomst;
Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers schriftelijk
op de hoogte zijn gebracht.

15.

OND

Overhevelen budgetten van 2019 naar 2020
Toelichting:
Het overhevelen van budgetten is een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Bij het concept raadsvoorstel treft u een overzicht aan
met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen
naar 2020. Tot en met 2018 was het gebruikelijk om deze
budgetoverhevelingen op te nemen bij de behandeling van het
financieel tussenbericht. Vanaf 2019 is het financieel tussenbericht
vervallen. In plaats daarvan is de 2e bestuursrapportage gekomen.
Besluit:
1 In te stemmen met het raadsvoorstel om € 493.337 budget over te
hevelen van 2019 naar 2020 en de gemeenteraad te verzoeken om
de 4e wijziging op de begroting 2020 vast te stellen;
2 Dit voorstel ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

16.

Regeling Budgetbeheer
Toelichting:
Onlangs is de financiële verordening (212) vastgesteld door de Raad.
Hierbij zijn de bevoegdheden, op onderdelen, versoepeld.
Besluit:
Regeling budgetbeheer vast te stellen

