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Vaststellen collectieve festiviteiten 2020
Toelichting:
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening
Goirle 2016 (Apv) 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
Apv 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.
Besluit:
De volgende collectieve festiviteiten vast te stellen voor het jaar
2020
− Carnaval Goirle en Riel van 22 tot en met 25 februari 2020
− Koningsdag in Goirle en Riel op 27 april 2020
− Kermis Goirle van 27 juni 2020 tot en met 1 juli 2020
− Kermis Riel van 19 tot en met 22 september 2020
− Oud en Nieuw Goirle en Riel op 31 december 2020

2

BDO

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018
Toelichting:
Conform artikel 34, lid 1 van de Verordening op de commissie voor
bezwaarschriften 2007, biedt de commissie het jaarverslag 2017 aan.
Dit verslag dient aan de raad te worden aangeboden,
overeenkomstig lid 3 van genoemd artikel, waarbij het college
aangeeft hoe zij omgaat of zal omgaan met de aanbevelingen van de
commissie.
Besluit:
1
2

Kennis nemen van het jaarverslag 2018 van de commissie
voor bezwaarschriften;
Het jaarverslag en de reactie van het college op de
aanbevelingen in het verslag aanbieden aan de
gemeenteraad
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Rapport Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2018
Toelichting:
Jaarlijks voor 1 juli is de gemeente op grond van artikel 2.5.1 van de
Wmo 2015 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit (laten)
voeren. Om landelijk te kunnen benchmarken, heeft het ministerie
een aantal standaardvragen ontwikkeld die tenminste aan de orde
moeten komen. De uitkomsten van deze vragen moeten jaarlijks voor
1 juli gepubliceerd worden. Deze zijn onderdeel van de landelijke
monitor sociaal domein. Het onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd
wordt als nulmeting beschouwd van het beleid van de Wmo 2015.
Doordat het onderzoek de afgelopen jaren op dezelfde manier is
uitgevoerd, kunnen we een vergelijking zien van de uitkomsten over
die jaren. Omdat het onderzoek is uitgevoerd samen met de
gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Dongen, is het mogelijk om
daarmee een vergelijking te maken. Het onderzoek dat Zorgfocus
heeft uitgevoerd bestaat uit twee onderdelen: 1)de tien landelijk
verplichte standaardvragen, 2)aanvullende vragen, opgesteld door de
GOHD-gemeenten.
Besluit:
1
2
3

Kennis te nemen van het rapport
'Cliëntervaringsonderzoek Wmo' van juni 2019;
In te stemmen met publicatie van de uitkomsten van het
onderzoek op waarstaatjegemeente.nl;
De raad te informeren via raadsinformatie over de
uitkomsten van het onderzoek.
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Basisformatie lokale toegang op orde
Toelichting:
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het organiseren
van hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Uitvoering
gebeurt nu deels bij 't Loket en deels op het gemeentehuis (afdeling
MDV). We noemen dit de lokale toegang. Na een aantal jaren
ervaring met de toegang is in 2018 het project “Doorontwikkeling
lokale toegang” gestart. Inmiddels ligt er een plan om via een pilot op
een andere, betere wijze de toegang vorm te geven. Om deze
doorontwikkeling waar te kunnen maken zal de basisformatie
structureel op orde moeten zijn. Met voorliggend voorstel vragen wij
u akkoord te gaan met een structurele formatietoevoeging van 3,59
fte per 2020.
Besluit:
1. In te stemmen met een structurele formatietoevoeging van
3,59 fte per 2020 en deze kosten te dekken binnen de
budgetten van de thema’s 1.1 Preventie en 1.3 Zorg en
activering;
2. In te stemmen met het omzetten van middelen voor inhuur
naar formatie-budget en hiervoor een collegewijziging
begroting 2020 vast te stellen.
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Het weigeren van de omgevinsgvergunning (VH-2019-0305)
Bergstraat 116a
Toelichting:
In 2018 heeft onze toezichthouder geconstateerd dat er op het
perceel Bergstraat 116a in Goirle bouwwerkzaamheden werden
verricht. Er werden dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de
woning gebouwd zonder dat daarvoor de benodigde
omgevingsvergunning aanwezig was. De eigenaar is verzocht om te
stoppen met bouwen en om een omgevingsvergunning aan te vragen
voor het realiseren van de dakkapellen. De eigenaar heeft hier
gehoor aan gegeven, maar de welstandscommissie heeft op
november 2018 negatief geadviseerd op de aanvraag. De
welstandscommissie was van mening dat de dakkapellen te groot
waren ten opzichte van het dakvlak waardoor ze te fors en dominant
overkwamen. Hierdoor werd de hoofdmassa van de woning teveel
aangetast en ontstond er een sterk onevenwichtig en
onsamenhangend totaalbeeld. Op 4 december 2018 heeft de
welstandscommissie zich gebogen over een aangepast plan. Ook
hierop hebben zij negatief geadviseerd en aangeraden om de optie
van een dakopbouw te bekijken omdat hierdoor een evenwichtigere
massacompositie van het straatbeeld zou ontstaan. Op 8 januari
2019 en 29 januari 2019 heeft de welstandscommissie zich opnieuw
gebogen over aangepaste plannen. Ze hebben positief geadviseerd
op het plaatsen van een dakopbouw mits zij de hoogte van de
gootlijn van de dakopbouw terugbrachten naar 90 cm, de kozijnen
moesten hiervoor verlaagd worden. Op 12 februari 2019 heeft uw
college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een
dakopbouw.
Besluit:
Te besluiten om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van het
pand aan de Bergstraat 116a in Goirle te weigeren.
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Gewijzigd besluit op vergunningsaanvraag Nobelstraat 2-02
Toelichting:
Op 3 juni 2019 heeft uw college besloten om de aanvraag om een
omgevingsvergunning van het bedrijf Mama Loes & Kids B.V. (h.o.d.n.
MamaLoes Babysjop) te weigeren. De aanvraag had betrekking op
het gebruiken van het bedrijfspand Nobelstraat 2-02 ten behoeve
van perifere detailhandel, in afwijking van het bestemmingplan. In
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Tijvoort’ staat dat uw college
een afwijking ten behoeve van perifere detailhandel kan toestaan
mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening
en mits er wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden voor
toepassing van de vrijstelling. Een van de voorwaarden is dat in
voldoende mate verzekerd moet zijn dat geen onevenredige
parkeeroverlast zal optreden voor het omringende gebied. Omdat
MamaLoes destijds niet kon aangeven hoe het op eigen terrein
voldoende parkeerplaatsen zou aanleggen, werd niet voldaan aan
één van de voorwaarden voor het toestaan van een afwijking van het
bestemmingsplan en werd de gevraagde vergunning geweigerd.
Tegen de weigering heeft Mama Loes bezwaar gemaakt. Daarnaast
heeft Mama Loes inmiddels een akkoord bevonden oplossing voor
het parkeren op eigen terrein aangereikt. Daarmee wordt voldaan
aan de voorwaarden voor het toestaan van de afwijking van het
bestemmingsplan en voor het verlenen van de vergunning. In deze
adviesnota wordt voorgesteld om het besluit tot weigering van de
vergunning te wijzigen in een besluit tot het verlenen van de
gevraagde vergunning.
Besluit:
Het eerdere besluit van uw college tot het weigeren van de
vergunning voor het gebruiken van gronden ten behoeve van
perifere detailhandel voor het perceel Nobelstraat 2-02 te wijzigen
in een besluit tot verlening van de vergunning.
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Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2029
Toelichting:
Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de
Raamovereenkomst worden nieuwe afspraken voorgesteld. Deze
afspraken zijn 31 oktober 2019 behandeld door het VNG bestuur en
worden ter instemming voorgelegd aan de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering (BALV) op 29 november 2019. Het betreft nieuwe
afspraken waarmee het systeem voor inzameling en verwerking van
kunststof verpakkingsafval wordt vereenvoudigd, verduidelijkt en
verbeterd.
Besluit:
Tijdens de BALV van de VNG van 29 november 2019 instemmen
met:
1 Het pakket aan nieuwe afspraken voor de inzameling tot
verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval.
2 De opgestelde conceptovereenkomst tussen het
Afvalfonds Verpakkingen en de VNG.
3 Keuze voor behoud van aansluiting bij Midwaste.

8

ONT

Vrijgave ontwerp wijzigingsplan Heisteeg, Ruimte voor Ruimte
Toelichting:
Op 19 juni 2012 is het bestemmingsplan “Heisteeg” vastgesteld. Dit
plan biedt ruimte aan 64 woningbouwkavels (44 vrijstaande
woningen en 20 twee-onder-een kapwoningen), op ruime tot zeer
ruime kavels. Ten westen van het plangebiedbevat het
bestemmingsplan "Heisteeg" een wijzigingsbevoegdheid. Vanwege
de aanwezige geluidscontouren (van bedrijvigheid in de directe
nabijheid) is dat deel van het plangebied ingericht als een
gebiedsaanduiding (wro-zone – wijzigingsgebied) waar op een later
moment bouwblokken (maximaal 5) toegevoegd kunnen worden. Nu
de bedrijvigheid ter plaatse is afgenomen en er activiteiten
plaatsvinden die minder geluid produceren, wordt het mogelijk om
uitvoering te geven aan de wijzigingsbevoegdheid. In onderhavig
voorstel wordt aan uw college voorgelegd om het ontwerp
wijzigingsplan “Heisteeg” vrij te geven voor inzage om te komen
uiteindelijk te komen tot een vastgesteld c.q. onherroepelijk
wijzigingsplan. Het vastgestelde wijzigingsplan zal deel gaan
uitmaken van het eerder vastgestelde (moeder) bestemmingsplan
van 19 juni 2012.
Besluit:
1
2

In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
‘Heisteeg”;
Het ontwerp wijzigingsplan vrij te geven voor publicatie.
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Aanbesteding publieke laadpalen fase B2
Toelichting:
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Vanaf 2030 dienen alle
nieuw verkochte auto’s emissieloos te kunnen rijden. Naar schatting
rijden er in 2030 zo’n 1,9 mln. elektrische auto’s in Nederland. Als
onderdeel van het klimaatakkoord is de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de
ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen
voor de groei van het aantal elektrische auto’s. In onze gemeente
staan nu 11 laadpalen. Het plaatsen van laadpalen is een complex
proces. Er is een beperkt aantal aanbieders en de businesscase voor
een laadpaal is vaak nog niet rendabel. Daarnaast maken ook zaken
als procedures, protocollen, wet- en regelgeving en verschillende
belangen het tot een complex proces. De provincie Noord-Brabant
faciliteert een collectieve aanbesteding en voert deze namens de
deelnemende gemeenten uit.
Besluit:
1

2

3

Deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor
publieke laadinfrastructuur onder leiding van de
Provincie Noord-Brabant;
Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de
Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de
benodigde besluiten in het kader van de aanbesteding,
genoemd onder 1.
De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen
aan de algemeen directeur van de Provincie NoordBrabant om de gemeente Goirle te vertegenwoordigen
bij de aanbesteding, genoemd onder 1, en het
ondertekenen en beheren van de uit de aanbesteding
voortvloeiende overeenkomst

