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Nr.

afd.

1.

ONT

agendapunt/besluit

Erfpachtovereenkomst zendmast Burgemeester Rensstraat 4
Toelichting:
Op 31 juli 2018 eindigde na 25 jaar de erfpachtovereenkomst met
Shere Masten B.V. (voorheen PTT Telecom B.V.). In artikel 10 van de
overeenkomst was een recht van verlenging opgenomen. Hiervan
heeft Shere Masten B.V. gebruik van gemaakt. Gevraagd wordt om in
te stemmen met de bijgevoegde opstalovereenkomst voor 25 jaar.
Vanwege diverse redenen komt dit voorstel nu pas op de agenda:
onderhandelingen over de prijs, drukke werkzaamheden bij beide
partijen, andere dossierbehandelaars, de overeenkomst moest twee
keer in Spanje ondertekend worden omdat de aanvrager de
overeenkomst was kwijtgeraakt.
Besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde erfpachtovereenkomst met
Shere Masten B.V.

2.

VVH

Beslissing op bezwaar geweigerde uitwegvergunning Beeksedijk 18
Toelichting:
Op 5 september 2018 heeft de heer X een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het maken van een uitweg bij zijn bedrijfsperceel
aan de Beeksedijk 18 te Goirle. Bij besluit van 21 november 2018
heeft uw college de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd.
Tegen dit besluit heeft de heer X bezwaar gemaakt. De commissie
voor bezwaarschriften heeft een hoorzitting over de bezwaren
gehouden en een advies uitgebracht. De commissie adviseert uw
college om de bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren, om de
bestreden beschikking onder aanvullende motivering in stand te
laten en om geen vergoeding van proceskosten toe te kennen. In de
nota wordt uw college geadviseerd om te besluiten conform het
advies van de commissie.
Besluit:
1
2
3
4

Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren.
Het bezwaar ongegrond te verklaren;
Het bestreden besluit te handhaven met verbetering van
de motivering zoals aangegeven;
Geen vergoeding van de kosten als bedoeld in art. 7:15,
tweede lid, Awb toe te kennen.

1

3.

OND

Kaderstelling Begroting 2020
Toelichting:
In de oordeelsvormende vergadering van 21 mei 2019 was de
Voorjaarsnota 2020 geagendeerd. De gemeenteraad heeft duidelijk
gemaakt niet in te stemmen met de voorliggende Voorjaarsnota. Bij
de bespreking van de Voorjaarsnota in deze vergadering is door het
College toegezegd dat een procesvoorstel zou worden aangeboden,
waarbij breed kan worden gezocht naar de mogelijkheden en de
keuzes voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Dat
procesvoorstel is behandeld in de besluitvormende vergadering van
3 juni. Onderdeel van het proces is dat de gemeenteraad vooraf
kaders stelt voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. In de
vergadering zijn door de diverse fracties kaders meegegeven zodat
het College weet waarop de begroting 2020 kan worden gebaseerd.
Hierbij doen wij u een voorstel voor vaststelling van de kaders.
Besluit:
1
2
3

In te stemmen met de Kaderstelling voor de begroting
2020;
In te stemmen met de procesmatige kaders;
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept
besluit.

2

