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1 BDO Collegevoorstel Plan van aanpak door- en opstart tijdens en na 
coronacrisis 
 
Toelichting: 
De coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Er zijn door het 
kabinet ingrijpende maatregelen genomen die de maatschappij 
raken. Ook zijn steunmaatregelen ingezet voor onder meer 
ondernemers. De gemeente Goirle wil zo adequaat mogelijk 
reageren op deze maatregelen. Vanaf mei 2020 zijn en worden de 
maatregen geleidelijk versoepeld. Er is een nieuwe fase 
aangebroken: een doorstart naar een ‘nieuw’ normaal. 
 
 We hebben meerdere uitdagingen bij de versoepeling van de 
overheidsmaatregelen, van toegang tot gemeentelijke gebouwen tot 
een veilige werkomgeving voor gemeentefunctionarissen, 
toename van het maatschappelijk verkeer en het toezicht op de 
naleving van de 1,5 metersamenleving. Tal van beleidsterreinen zijn 
geraakt, waarbij de vraag is of wijzigingen in beleid of wijze van 
organiseren en uitvoeren nodig zijn. 
In het plan van aanpak dat als bijlage bij dit voorstel is toegevoegd, 
staat beschreven welke uitdagingen op de gemeente Goirle afkomen 
en hoe we deze de komende tijd oppakken en uitwerken. 
 
Besluit:  
Wij stellen u voor: 

1. Het plan van aanpak door- en opstart tijdens en na de 
coronacrisis vast te stellen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2  Convenant Bondgenootschap tegen ondermijning Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland 
 
Toelichting: 
In de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit werken 
gemeenten in Brabant al jaren intensief samen met het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant-
Zeeland. Ook de gemeente Goirle wordt door beide organisaties 
ondersteund en gefaciliteerd. Beide organisaties zijn sinds kort 
samengegaan in de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. 
De € 700.000,- die onze regio een aantal jaren van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid heeft ontvangen voor de financiering van de 
Taskforce liep tot en met 2019. Voor 2020 heeft het ministerie van 
Justitie en Veiligheid nog eenmaal de extra financiering van 
€700.000,- toegezegd, mits de gemeenten in de regio zich voor de 
periode erna in gezamenlijkheid aan dit bedrag committeren. Alle 
burgemeesters van gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland hebben 
van de co-voorzitters van de Taskforce-RIEC dan ook gevraagd om 
commitment aan het Convenant “Bondgenootschap van 
gemeentelijke - en provinciale overheden tegen ondermijning in 
Brabant – Zeeland” inclusief de daarbij horende financiële bijdrage. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de inhoud van het convenant 
“Bondgenootschap van gemeentelijke - en provinciale 
overheden tegen ondermijning in Brabant – Zeeland” met 
de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. 

2. Het convenant te laten ondertekenen door de 
burgemeester. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3  Last onder dwangsom inbrekerswerktuigen 
 
Toelichting: 
Op 29 september 2019 is geconstateerd dat een persoon 
inbrekerswerktuigen vervoerde dan wel bij zich had. In de gemeente 
Goirle is dat verboden. Het verbod is niet van toepassing als kan 
worden aangenomen dat de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt 
of niet zijn bestemd om onrechtmatig de toegang tot een gebouw of 
erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te 
verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het 
maken van sporen te voorkomen. Van deze uitzonderingsgrond is 
geen sprake. Geadviseerd wordt dan ook om aan elke overtreder 
een last onder dwangsom op te leggen. In het kader van de privacy 
wordt in dit advies gesproken over “de overtreder”. De naam van de 
overtreder is bekend bij de portefeuillehouder 
 
Besluit:  
Het opleggen van een last onder dwangsom aan een overtreder 
van het verbod op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. 
 

4 ONT jaarstukken RAV MWN 2019, begroting RAV MWN 2021 
 
Toelichting: 
De RAV Brabant Midden-West-Noord (RAV BrabantMWN) is een 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) en omvat het werkgebied van de 
twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De 
gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen van 
kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg en het behouden van de 
ambulancevergunningen. 
 
Besluit:  

Instemmen met het conceptraadsvoorstel begroting 2021 en 
jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-West-Noord 

  
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 

2021 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. 
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de RAV 

Brabant Midden-West-Noord. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 ONT Jaarstukken GGD 2019, begroting GGD 2021 
 
Toelichting: 
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 
25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD 
voert voor ruim 1miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op 
het terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis 
van de Wet publieke gezondheid middels het basispakket. Het 
basispakket bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het 
uniforme deel is voor alle gemeenten gelijk en bestaat onder andere 
uit infectieziektebestrijding, technische hygiëne zorg en basistaken 
jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel , de lokale accenten, kunnen 
per gemeente verder worden ingevuld. 
 
Besluit:  

Instemmen met het conceptraadsvoorstel begroting 2021 en 
jaarrekening 2019 GGD Hart voor Brabant om: 

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2021 van de GGD Hart voor Brabant. 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart 
voor Brabant. 
 

6 ONT principeverzoek Koestraat 1b 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek binnengekomen om de bestaande woning 
op het perceel Koestraat 1b in Riel te amoveren en in plaats daarvan 
een langgevelboerderij te realiseren waar zich twee woningen in 
gaan bevinden. Op basis van het geldende bestemmingsplan is ter 
plaatse slechts 1 woning toegestaan. Om beoogd voornemen 
mogelijk te maken is een planologische procedure (herziening van 
het bestemmingsplan) noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw 
college voorgelegd of een planologische procedure ruimtelijk en 
planologisch gewenst is.     
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek 
om een twee-onder-een kap woning te realiseren in de 
vorm van een langgevelboerderij op het perceel Koestraat 
1b te Riel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 ONT Aanvraag tegemoetkoming planschade Abcovenseweg 39 Goirle 
 
Toelichting: 
De eigenaar van de Abcovenseweg 39 te Goirle heeft een aanvraag 
om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) ingediend. Gesteld wordt dat ten gevolge 
van de verleende omgevingsvergunning tot het oprichten van een 
antenne opstelpunt ten behoeve van mobiele telecommunicatie 
(aan de Abcovensedijk), de woning van aanvrager in waarde is 
gedaald. De schadebeoordelingscommissie heeft advies uitgebracht 
zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het advies strekt 
tot het toekennen van de aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade en tot het toekennen van schadevergoeding. Conform 
het advies kan worden besloten. 
 
Besluit:  

1. Advies van de schadebeoordelingscommissie overnemen. 
2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade toekennen 

voor een bedrag van € 2.400,00 en dit bedrag te 
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat 
de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de 
gemeente is ontvangen(8 november 2019) tot de dag van 
de uitbetaling. 

3. Het eerder betaalde drempelbedrag van € 300,00 terug 
betalen. 

4. Toe te kennen planschade verhalen. 
5. Aanvrager en derde-belanghebbende berichten. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 ONT Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant (2) 
 
Toelichting: 
Het afgelopen jaar is in de Regio Hart van Brabant gewerkt aan een 
Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS). Belangrijke 
onderdelen in de REKS zijn het ruimtelijk ontwikkelscenario voor 
grootschalige duurzame opwek, de regionale structuur warmte 
(inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor 
warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het 
elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie. 
Door de betrokken wethouders uit het portefeuillehouder overleg 
Milieu en Afval van de Regio Hart van Brabant, de betrokken 
wethouders van de gemeenten Haaren en de bestuurders van de 
drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant is het concept 
bod REKS op 12 maart 2020 vastgesteld. 
Op 31 maart heeft het college zich voorgenomen te besluiten om het 
concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant 
vast te stellen en de raad voor te stellen om geen wensen en 
bedenkingen naar voren te brengen bij dit voorgenomen besluit. Nu 
de raad hierover op 26 mei heeft besloten, kan door het college een 
definitief besluit genomen worden aan de hand van de 
terugkoppeling van de bespreking in de raad. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten om het concept bod Regionale Energie en 
Klimaatstrategie Hart van Brabant vast te stellen. 
 

 
 


