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Beslissing op bezwaar tegen weigering verzoek opleggen bouwstop
Toelichting:
Bij brief van 23 augustus 2018 heeft de heer mr. Th.J.Ft.M. Linssen
van Linssen cs Advocaten namens de heer X, en de heer Y, (hierna:
bezwaarmakers) verzocht om stillegging van de
bouwwerkzaamheden op het perceel aan de Poppelseweg 1-04 te
Goirle. Bij besluit van 13 december 2018 heeft uw college dat
verzoek afgewezen. Tegen deze afwijzing hebben de verzoekers
bezwaar gemaakt. De commissie adviseert uw college om de
bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond
te verklaren, de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten en
om geen vergoeding van kosten toe te kennen. In deze nota wordt
uw college geadviseerd om dit advies over te nemen, en te besluiten
op het bezwaar conform het advies van de commissie.
Besluit:
1. Bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren;
2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 13 december 2018 in stand te
laten;
4. Geen vergoeding van onkosten als bedoeld in de Awb toe
te kennen.
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ONT

Conceptraadsvoorstel begroting 2020 en jaarstukken GGD Hart
voor Brabant
Toelichting:
De GGD Hart voor Brabant stuurt elk jaar de ontwerpbegroting en
jaarstukken naar alle gemeenten. Op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden hun
zienswijze op de begroting naar voren brengen, vóórdat het
algemeen bestuur de begroting vaststelt. Het AB vergadert op 4 juli.
Verder kunnen de gemeenteraden kennis nemen van de
jaarrekening en het jaarverslag 2018. Hiervoor gelden geen
wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze. Tenslotte
vraagt de GGD om een zienswijze over deelname van de GGD aan de
coöperatie Koo U.A. in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Besluit:
Instemmen met het conceptraadsvoorstel begroting 2020 en
jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant om:
1 Een positieve zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant
2 Kennis te nemen van de jaarstukken 2018
3 Geen wensen en bedenkingen mee te geven over de
deelname van de GGD aan de coöperatie Koo U.A., in de
gemeente 's-Hertogenbosch
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ONT

Bestemmingsplan Leijoever
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Leijoever" voorziet in de bouw van maximaal
14 woningen op de locatie van het voormalige Skolgebouw, gelegen
tussen de Vonderstraat, 't Leike en de Goirleseweg, te Riel. In uw
vergadering van 10 januari 2017 besloot u medewerking te verlenen
aan het principeverzoek voor deze ontwikkeling en daarvoor de
randvoorwaarden vast te stellen. Een en ander is thans uitgewerkt in
bijgevoegd concept-voorontwerpbestemmingplan. Het plan kan nu
ten behoeve van de inspraak drie weken ter inzage worden gelegd
en tegelijkertijd kan het overleg met verschillende instanties worden
gestart (waaronder provincie en waterschap).
Besluit:
1
2
3

In te stemmen met het concept-bestemmingsplan.
Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke
ordening te starten.
In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
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Stedenbouwkundig plan locatie Van Puijenbroek, Zuidrand Goirle
Toelichting:
In de raadsvergadering van 15 december 2015 is de visie "Zuidrand
Goirle met de tijdstroom mee…. " vastgesteld. De raad verbond aan
de vaststelling enige voorwaarden ten aanzien van ecologie
(integraliteit van onderzoek) en cultuurhistorie (behoud van
historisch waardevolle elementen). Op 24 maart 2016 heeft uw
college vervolgens met de initiatiefnemers van het plan Zuidrand (de
‘marktpartijen’) een Intentieovereenkomst gesloten, waarbij de Visie
en de nadere voorwaarden als kaderstellend gelden. Mede op dat
fundament is in oktober 2017 door Bureau Rothuizen -mede met
inbreng van De Erfgoedfabriek van de provincie Noord-Brabant- een
zogenaamd ‘transformatiekader’ opgesteld. Dit kader geeft aan
welke onderdelen potentieel in aanmerking zouden komen voor
behoud en inpassing in de nieuw te creëren woonomgeving,
rekening houdend met de door de gemeente aanvaardbaar geachte
functies. Door het transformatiekader in een vroeg stadium af te
stemmen met de monumentencommissie en de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed is in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn van
herbestemming. Over de uiteindelijke keuzes en invulling heeft ook
overleg plaatsgevonden met de Stichting Steengoed. In februari
2018 is de gemeenteraad door middel van een aantal presentaties
geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de uitwerking
van de Visie Zuidrand. Inmiddels is voor de locatie Van Puijenbroek
een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de
stedenbouwkundige visie, de nadere randvoorwaarden die gesteld
zijn en het transformatiekader.
Besluit:
1

2

Bijgevoegd stedenbouwkundig plan, inclusief
reactiedocument en bijlagen, vast te stellen onder de
onder punt 1.1 bij kanttekeningen genoemde
randvoorwaarden.
De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief
informeren over het stedenbouwkundig plan.
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REB

Vaststellingsovereenkomst afsluiting 2015 en 2016 plastic
verpakkingen, drankenkartons en blik.
Toelichting:
In 2015 zijn gemeenten voor het eerst de regie gaan voeren over de
sortering en vermarkting van kunststof verpakkingsafval. Voor de
vermarkting wordt een vermarktingsvergoeding verstrekt vanuit
Afvalfonds Verpakkingen, naast de geldende ketenvergoeding. Na
afloop van een kalenderjaar wordt voor kunststof jaarlijks een
vermarktingsvergoeding vastgesteld op basis van het gemiddelde
van de werkelijke afzettarieven. Indien het gemiddelde werkelijke
afzettarief lager is dan het voorschot, dan dient de gemeente een
deel van het voorschot terug te betalen. De uitkomst van de
berekeningen voor 2015 en 2016 blijken lager dan de voorschotten
die eerder zijn uitgekeerd door het Afvalfonds.
Besluit:
1
2

Akkoord te gaan met het overeengekomen
schikkingsbedrag voor de definitieve afsluiting van 2015
en 2016.
De Vaststellingsovereenkomst, zijnde de brief van HVC
en Midwaste van 19.2.2019, te ondertekenen door het
college van de gemeente Goirle en te retourneren aan de
regieorganisatie Midwaste.
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Uitbreiding groepsruimten basisscholen Open Hof en Den Bongerd
Toelichting:
De leerlingenontwikkeling op de locatie Frankische Driehoek (FD),
waar het kindcentrum FD is gevestigd, vraagt acute aandacht. In dit
kindcentrum zijn de katholieke basisschool Open Hof en de
openbare basisschool Den Bongerd gehuisvest. Als gevolg van de
gestage instroom van leerlingen is op deze locatie een tekort aan
groepsruimten ontstaan. Over dit probleem is de voorbije maanden
afstemmingsoverleg met het betrokken schoolbestuur en de beide
schooldirecties gevoerd. Afgesproken is de casus aan de hand van
een geactualiseerde leerlingenprognose basisonderwijs eerst goed in
beeld te brengen, alvorens maatregelen te treffen. De nieuwe
leerlingenprognose is inmiddels gereed. Op basis van de resultaten
van dit document wordt geadviseerd met toepassing van de
spoedprocedure als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs tijdelijk vier noodlokalen op de
locatie Frankische Driehoek te plaatsen. Tevens wordt voorgesteld
de gemeenteraad te verzoeken hiervoor een krediet beschikbaar te
stellen.
Besluit:
1

2

3

4
5
6

Tot tijdelijke uitbreiding van het aantal groepsruimten
op de locatie Frankische Driehoek te besluiten ten
behoeve van de basisscholen Den Bongerd en Open Hof,
door de plaatsing van 4 noodlokalen (inclusief
noodzakelijke 1e inrichting onderwijsleerpakket en
meubilair).
Medewerking te geven aan het verlenen van een
omgevingsvergunning met een tijdelijke
instandhoudingstermijn onder toepassing van artikel 4,
11e lid, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
De voorziening als genoemd onder ad 1 te realiseren via
toepassing van de spoedprocedure ex artikel 17 e.v. van
de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.
De gemeenteraad via onderliggende
raadsinformatiebrief te berichten over de stand van
zaken.
Direct nà afronding van het aanbestedingstraject de
gemeenteraad te verzoeken voor de voorziening als
bedoeld onder ad 1 een krediet beschikbaar te stellen.
Ter bespoediging van de besluitvorming als genoemd
onder ad 5 de regiegroep te verzoeken het voorstel aan
de gemeenteraad direct besluitvormend te agenderen.

