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Afwijzen handhavingsverzoek plaatsen beukenhaag
Toelichting:
De heer X wonende aan de Oude Tilburgesebaan 38 heeft een
handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot het plaatsen van
een beukenhaag op het perceel Oude Tilburgsebaan 48 door de
familie Y. Naar de opvatting van de heer X is voor het plaatsen van
een beukenhaag een aanlegvergunning vereist.
Besluit:
1
2

2

MDV

Het handhavingsverzoek met betrekking tot het plaatsen
van een beukenhaag afwijzen;
De verzoeker om handhaving op de hoogte stellen van
uw besluit middels bijgevoegd besluit.

Wmo cliëntervaringsonderzoek 2019 over 2018
Toelichting:
Jaarlijks moeten gemeenten voor 1 juli gegevens aanleveren bij het
Ministerie van VWS van het verplichte onderdeel van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo. In 2017 en 2018 hebben de
gemeenten GOHD dit onderzoek laten uitvoeren door
onderzoeksbureau Zorgfocuz. Vanwege goede ervaringen met dit
bureau, de continuïteit van de uitvoering en een vergelijking met
vorig jaar willen we de uitvoering van het Wmo
cliëntervaringsonderzoek dit jaar nogmaals gezamenlijk gunnen aan
Zorgfocuz via een enkelvoudig onderhandse aanbesteding. Elke
gemeente sluit zelf een overeenkomst af.
Besluit:
1

2

Gezamenlijk met de gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek
en Dongen via enkelvoudig onderhandse aanbesteding
het jaarlijks verplichte Wmo cliëntervaringsonderzoek
2019 over 2018 te laten uitvoeren door Zorgfocuz.
In te stemmen met de bijgaande offerteaanvraag en
deze te ondertekenen.

3

VVH

Weigeren vergunningaanvraag voor de kap van een es aan het Wit
Hollandven
Toelichting:
De eigenaar van het perceel Wit Hollandven 64 heeft een
omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van een boom (Es /
Fraxinus excelsior) op zijn perceel. De boom zou volgens de
aanvrager bij wind tot gevaarlijke situatie leiden bij de aan de
woning gebouwde serre en neemt de boom zonlicht weg van de
woning. Daarnaast vormt de boom concurrentiegroei bij een
zomereik op het zelfde perceel. De aanvraag is getoetst aan de
weigeringsgronden zoals beschreven in artikel 4.11 lid 4 sub a. tot en
met g. van de Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2016 (hierna
Apv). De weigeringsgronden genoemd onder sub a, b, d, f en g zijn
van toepassing op de aanvraag. Dit voorstel is op 17 december 2018
en 14 januari 2019 met de portefeuillehouder besproken.
Besluit:
Het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning om een es te
kappen op het perceel Wit Hollandven 64 te Goirle af te wijzen.
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Omgevingsvergunning Veertels 5
Toelichting:
De heer X heeft op 12 oktober 2018 een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft op 18 september
2018 contrair besloten aangaande het ambtelijk advies om geen
medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Veertels 5 in Riel. Nu contrair is besloten,
zal positief beschikt moeten worden. Daarvoor dient dit voorstel.
Besluit:
Positief te beschikken om tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Veertels 5 te Riel toe te staan.

5

ONT

Stedenbouwkundig plan Van Besouwlocatie, 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 NoordBrabant- 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 Besouw 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.

