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ONT

Opstalrecht zendmast De Schietberg
Toelichting:
Sinds 19 augustus 2003 staat er een zendmast aan De Schietberg. De
eigenaar van de mast, T-Mobile-Infra B.V., wil nu dat er in plaats van
de huurovereenkomst een opstalrecht wordt gevestigd. Dat is op
zich logisch want de mast is een onroerende zaak en die wordt -als
er geen opstalrecht wordt gevestigd- door natrekking eigendom van
de gemeente. Gevraagd wordt om in te stemmen met de
bijgevoegde opstalovereenkomst voor 15 jaar.
Besluit:
In te stemmen met de bijgevoegd opstalovereenkomst met TMobile Infra B.V. voor de zendmast aan De Schietberg.
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Weigeren verzoek tot het verkrijgen van een uitweg perceel
Beeksedijk ong. te Goirle
Toelichting:
De eigenaar van het agrarisch perceel nr. GLE01/100 aan de
Beeksedijk heeft een vergunningaanvraag ingediend voor aanleggen
van een uitweg vanaf zijn landbouwperceel en het leggen van een
duiker in de waterloop grenzend aan het landbouwperceel. De
uitweg is volgens de aanvrager nodig om met landbouwvoertuigen
het perceel te kunnen bereiken. De eigenaar heeft daartoe reeds
werkzaamheden verricht op zijn eigen perceel als ook aan en in de
waterloop. De waterloop is eigendom van de gemeente Goirle.
Middels de aanvraag wil de aanvrager de werkzaamheden
legaliseren. De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel
Omgevingsvergunning Uitweg gemeente Goirle 2013. Op basis van
deze toetsing is vastgesteld dat de gevraagde vergunning voor het
hebben van een uitweg en het leggen van een duiker niet verleend
kan worden.
Besluit:
1

2

3

Het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor
het aanleggen van een uitweg vanaf perceel GLE01 / 100
af te wijzen.
De aanvrager te verplichten de reeds verrichte
werkzaamheden aan en rondom de waterloop ongedaan
te maken.
De aanvrager verplichten aan te tonen dat er bij de
werkzaamheden geen vervuilde grond is gebruikt
middels een schone grond verklaring.
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Herijking planning en controlcyclus 2019
Toelichting:
In november heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld
in een nieuw format. Dat is aanleiding om nog eens naar de hele
cyclus van voorjaarsnota tot en met jaarrekening te kijken.
Daarnaast was de overschrijding op het inhuurbudget een aanleiding
om naar het budgetbeheer en de rapportage daarover te kijken. In
dit advies doen wij enkele voorstellen voor verbetering van de
planning en control cyclus. In de bijlage zijn de overwegingen verder
uitgewerkt.
Besluit:
1
2

In te stemmen met het voorstel voor aanpassing van de
planning en control cyclus
Dit voorstel te sonderen in het auditcomité

