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Beëindiging lidmaatschap participatieraad Peti Stevens
Toelichting:
Mevrouw Peti Stevens wil op eigen verzoek haar lidmaatschap van
de participatieraad beëindigen met ingang van 1 maart 2019. Het
college ontslaat haar vanaf die datum uit haar functie als lid van de
participatieraad. In een gesprek met wethouder Marijo Immink heeft
Peti Stevens toegelicht waarom zij na afloop van haar eerste termijn
wil stoppen als lid van de participatieraad.
Besluit:
1

2

2

ONT

Het college besluit mevrouw Peti Stevens op eigen
verzoek te ontslaan als lid van de participatieraad met
ingang van 1 maart 2019 (tevens einde van haar eerste
termijn van 3 jaar).
Tevens de bij de functie behorende
vrijwilligersvergoeding te beëindigen per 1 maart 2019.

Principeverzoek Poppelseweg 12 te Goirle
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend om op de locatie Poppelseweg
12 te Goirle een nieuw bedrijfsgebouw (kantoor) van 300 m2 en een
overdekt zwembad (privégebruik) van eveneens 300 m2 te
realiseren. Planologisch is het perceel deels bestemd als "bedrijf"
met de nadere aanduiding "dienstverlening" waarbij een
bedrijfswoning is toegestaan. Het overige deel van het perceel
Poppelseweg 12 heeft de bestemming "Agrarisch-Landschapswaarden' en 'Agrarisch met waarden -Landschapswaarden'. De
huidige huisvesting van het IT bedrijf is niet toereikend voor de
expansie die het bedrijf voor ogen heeft. Initiatiefnemer is
voornemens om op een gedeelte van het perceel, dat niet is
bestemd als "bedrijf", het nieuwe kantoor realiseren. Daarnaast is
initiatiefnemer voornemens voor eigen gebruik op het perceel een
(overdekt) zwembad te realiseren. Beide ontwikkelen kunnen op
grond van het geldende bestemmingsplan niet worden gerealiseerd.
Het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw op de grond die is
bestemd als "Agrarisch met landschapswaarden" is niet mogelijk en
de realisatie van een zwembad van 300 m2 overschrijdt de maximale
toegestane vierkante meters aan bijgebouwen. Een herziening van
het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk om beide
ontwikkelingen te kunnen verwezenlijken. In dit voorstel wordt aan
uw college voorgelegd of een wijziging ruimtelijk en planologisch is
gewenst.

Besluit:
1

2

Een positieve grondhouding aan te nemen om de
bestemming "Bedrijf", op het perceel Poppelseweg 12 te
Goirle, planologisch zodanig te wijzigen om de realisatie
van een bedrijfsgebouw mogelijk te maken onder de
voorwaarden dat:
• voor wat betreft volume, oppervlakte en hoogten
van de beoogde nieuwbouw aansluiting wordt
gezocht bij de regels van het geldende
bestemmingsplan;
• beoogd bedrijfsgebouw landschappelijk wordt
ingepast conform de werkafspraken
kwaliteitsverbetering landschap;
• er een landschappelijk inpassingsplan wordt
overlegd, aansluitend bij de criteria zoals
opgenomen in het landschapsbeleidsplan, dat de
goedkeuring behoeft van de gemeente;
• er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
wordt gerealiseerd overeenkomstig de CROW
richtlijn;
• de bomen langs de Poppelseweg behouden blijven
en bij de situering van nieuwe inritten hiermee
rekening wordt gehouden.
Niet mee te werken aan een planologische procedure
om de planvoorschriften van het bestemmingsplan
"Buitengebied, herziening 2014" te verruimen ten
behoeve van een bijgebouw behorende bij de
bedrijfswoning (zwembad).

3

ONT

Herbestemming locaties Poppelseweg tbv twee ruimte-voorruimtewoningen
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend voor een herbestemming van
twee locaties aan de Poppelseweg. Initiatiefnemer wil twee
bouwtitels Ruimte voor Ruimte aankopen ten behoeve van de
realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen op zijn perceel.
Daarnaast en in samenhang hiermee wordt beoogd de veehouderij
aan de Poppelsweg 8f te herbestemmen naar een akkerbouwbedrijf.
De vergunning voor het houden van dieren wordt ingetrokken en
alle overtollige bebouwing zal worden gesloopt. Dit alles kan niet
binnen het geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen
verlenen aan het initiatief is een planologisch-juridische procedure in
de vorm van een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Besluit:
1
2

3

Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van
twee ruimte-voor-ruimtewoningen op de locatie
Poppelseweg ong.
Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte
van een herontwikkeling van de locaties Poppelseweg,
waarbij de realisatie van ruimte-voor-ruimtewoningen
bezien zou kunnen worden.
In overleg te gaan met initiatiefnemer om hiervoor een
voorstel uit te werken.

4

ONT

Vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Goorweg 7 TO
Toelichting:
Op 28 augustus 2018 heeft uw college een positieve grondhouding
aangenomen om de huidige bestemming die rust op de locatie
Goorweg 7 TO te Riel ("Agrarisch - Paardenhouderij"), te wijzigen
naar een bedrijvenbestemming ten behoeve van (statische) opslag
van kampeerartikelen en hobbymatige opslag van oldtimers, waarbij
detailhandel is uitgesloten. Naar aanleiding van de positieve
grondhouding is een concept voorontwerpbestemmingsplan
opgesteld. Dit bestemmingsplan is nu klaar om ten behoeve van de
inspraak ter inzage te worden gelegd. Tegelijkertijd kan op grond van
het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gevoerd met
verschillende instanties. Tenslotte worden ten behoeve van een vlot
verloop van de verdere procedure een aantal punten nu al ter
besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor niet telkens een
terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
1
2
3

5

ONT

In te stemmen met het concept-bestemmingsplan;
Inspraak te starten;
In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.

Incidentele subsidies tweede kwartaal 2019
Toelichting:
Aan de orde is een aanvraag voor incidentele subsidie. In het
mandaatbesluit is besloten dat alle aanvragen boven de € 2.500,00
en afwijzingen voorgelegd dienen te worden aan het college van B
en W. Dit voorstel betreft het afwijzen van de aanvraag op basis van
de clausule in artikel 3.2 lid a van de Subsidieregeling incidentele
subsidies gemeente Goirle 2016.
Besluit:
De aanvraag van de heer X voor het organiseren van een
uitvaartbeurs af te wijzen.

6

OND

Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Toelichting:
Vanuit Cannock Chase is het verzoek gekomen om de deurwaarders
en medewerkers invordering aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar. In tegenstelling tot het besluit van eerdere jaren, is het
voorstel om de aanstelling niet op naam maar op soort
werkzaamheden te zetten.
Besluit:
In te stemmen met het Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit
onbezoldigd ambtenaar

