Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 17-07-2019
Nr.

afd.

1.

BDO

agendapunt/besluit

Reiskosten college
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers van toepassing. De landelijke regels
overrulen de lokale regels. De landelijke regels laten op enkele punten
nog lokale regelruimte voor de gemeentelijke regeling/verordening.
Daarnaast is er overgangsrecht voor burgemeester en wethouders ten
aanzien van de vergoeding van reiskosten.
Besluit:
Voorgesteld wordt met ingang van 1 juli 2019 te kiezen voor een
uniforme vergoeding van € 0,19 per kilometer voor reiskosten woon, werk- en dienstreizen overeenkomstig het nieuwe
rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers.

2.

ONT

Subsidies 2e kwartaal 2019
Toelichting:
Aan de orde is de aanvraag voor incidentele subsidie voor de
Beursvloer Goirle door de Stichting Beursvloer Goirle en de aanvraag
voor incidentele subsidie ten behoeve van een jubileumboek over de
50ste Derde Wereld Rommelmarkt van het Mill-Hillcollege (Werkgroep
Derde Wereld).
Deze aanvragen worden aan het college voorgelegd omdat deze
activiteiten gedeeltelijk of niet aansluiten bij de doelen geformuleerd
in de 'Beleidsregels voor Subsidieverstrekking 2018'.
Aan het college wordt gevraagd de aanvragen gedeeltelijk toe te
kennen of af te wijzen.
Tevens wordt gevraagd de incidentele subsidie van de ‘rouwgroep
Verlies en Verdriet’ om te zetten naar een structurele subsidie
(waarderingssubsidie burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke
ondersteuning).
Besluit:
1
2
3

Subsidieaanvraag 'Stichting Beursvloer Goirle' gedeeltelijk
toe te kennen.
Subsidieaanvraag 'Mill-Hillcollege (Werkgroep Derde
Wereld)' af te wijzen.
Incidentele subsidie ‘rouwgroep Verlies en Verdriet Goirle’
wijzigen in een structurele subsidie (waarderingssubsidie
burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke
ondersteuning) en subsidie gedeeltelijk toe te kennen.
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3.

VVH

Mandaatbesluit OMWB
Toelichting:
Na de start van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB) in 2013 zijn per deelnemer afspraken gemaakt over de
voorbereiding, de wijze van uitvoering en het al dan niet (gedeeltelijk)
mandateren van besluiten, afgestemd op de wensen van de
individuele deelnemer. Het is de wens van het algemeen bestuur van
de OMWB dat voor alle deelnemers eenzelfde gedragslijn gaat gelden.
Dit komt de doelmatigheid in de besluitvorming ten goede. Onnodige
administratieve handelingen en afstemming tussen de gemeente en
de omgevingsdienst worden weggenomen. Op 15 december 2017
heeft het Algemeen Bestuur van de OMWB besloten om alle 27 de
gemeenten nadrukkelijk te verzoeken in te stemmen met het modelmandaatbesluit voor de OMWB. Tot op heden heeft de gemeente
Goirle hier nog geen beslissing over genomen.
De directeur van de OMWB zal (bij verlening mandaat) bevoegd
worden om namens uw college over te gaan tot besluitvorming in het
kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uw college
blijft naar buiten toe echter verantwoordelijk voor de genomen
besluiten.
Besluit:
De bevoegdheden in het kader van de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving te mandateren aan de
directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant voor
zover het taken betreft die zijn overgedragen en onder de
voorwaarde dat goede werkafspraken worden gemaakt.
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4.

ONT

Vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Heisteeg (van Eekelen)
Toelichting:
Medio oktober 2009 is er al een positieve grondhouding aangenomen
om aan de Heisteeg, in de noordwestelijke hoek vanaf de Kerkstraat,
een vrijstaande woning te realiseren. Door persoonlijke
omstandigheden heeft het lang geduurd alvorens initiatiefnemer een
concept voorontwerpbestemmingsplan heeft ingediend om de
planologische procedure te kunnen starten.
Initiatiefnemer heeft onlangs een concept
voorontwerpbestemmingsplan ingediend. Deze is ambtelijk
beoordeeld en als voldoende beschouwd. Dit bestemmingsplan is nu
klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd.
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening
overleg worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte
worden ten behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure
een aantal punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor
niet telkens een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
1
2
3

In te stemmen met het (concept)
voorontwerpbestemmingsplan;
Inspraak te starten;
In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.

3

5.

REB

Bestemmingswijziging grond Bels lijntje
Toelichting:
In Riel ligt een kavel van 4,9 ha dat in eigendom is van de gemeente
Goirle. Er spelen nu diverse ontwikkelingen die mogelijk aanspraak
maken op deze locatie (zie afbeelding 1). Er moet nu een keuze
gemaakt worden waarvoor we deze grond willen inzetten. Er zijn
daarvoor op dit moment drie opties:
1 Natuur. Het Bels Lijntje staat al jaren op de provinciale
natuurkaart als 'nog te ontwikkelen ecologische
verbindingszone' (= EVZ) . In het kader van het Natuurbod
heeft Goirle samen met de gemeente Tilburg toegezegd om
deze EVZ verder te optimaliseren. Daarvoor is een plan
opgesteld waarbij de betreffende locatie wordt ingericht als
'stapsteen' voor bepaalde doelsoorten.
2 Energie. In het kader van de Energietransitie is dezelfde
kavel ook genoemd als mogelijkheid voor een zonneweide
(=veld vol zonnepanelen).
3 Woningbouw. In het verleden is er ook ooit gesproken over
woningbouwontwikkeling op deze plek.
Het voorstel is nu om de kavel, die in eigendom is van de gemeente
Goirle, in ieder geval in te zetten ten behoeve van optie 1: Natuur en
die ook zodanig te bestemmen. Dat betekent een definitieve
afwaardering van de grond. Het geldende bestemmingsplan biedt
middels een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid het college de
mogelijkheid om de bestemming te wijzigen.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de bestemmingswijziging van agrarisch
naar natuur
Kennis nemen van het inrichtingsvoorstel voor de
Ecologische verbindingszone Bels lijntje
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