Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 februari 2020
Nr.

afd.

1.

agendapunt/besluit

Lasten onder dwangsom inbrekerswerktuigen
Toelichting:
In het derde en vierde kwartaal van 2019 is geconstateerd dat drie
personen inbrekerswerktuigen vervoerden dan wel bij zich hadden.
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 overtreder
1,2 en 3. De namen van de overtreders zijn bekend bij de
portefeuillehouder.
Besluit:
Het opleggen van drie separate lasten onder dwangsom aan drie
overtreders van het verbod op het vervoeren van
inbrekerswerktuigen.

2.

ONT

Principeverzoek vijf woningen Ronde Akkers Riel
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van vijf
vrijstaande woningen aan de Ronde Akkers in Riel. 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:
Medewerking te verlenen aan een planologisch-juridische
procedure ten behoeve van de realisatie van vijf vrijstaande
woningen aan de Ronde Akkers in Riel, onder de voorwaarde dat:
 de woningen vrijstaand, met ruimte tussen de bebouwing,
worden gesitueerd;
 de woningen levensloopbestendig en duurzaam zijn;
 bestaande bomen langs de Ronde Akkers en bosschages op het
terrein behouden blijven;
 op eigen terrein voorzien wordt in de parkeerbehoefte.

3.

ONT

Waarderingssubsidies sportverenigingen 2020
Toelichting:
In mei 2017 stemde het college in met een nieuwe
subsidiesystematiek voor sportverenigingen in het kader van Back to
Basics 2.0. Voor sportverenigingen is de 'waarderingssubsidie sport
en bewegen' ontwikkeld. Jaarlijks dienen sportverenigingen voor 1
oktober een subsidieaanvraag in voor het kalenderjaar daarna. Voor
2020 hebben 16 Goirlese sportverenigingen een subsidieverzoek
ingediend. In dit voorstel worden de voorgestelde subsidiebedragen
per vereniging aan uw college ter besluitvorming voorgelegd.
Besluit:
1 Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidiebedragen voor
sportverenigingen voor het jaar 2020;
2 Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidiebijdrage aan
Sportgroep Gehandicapten Goirle.

4.

ONT

Subsidieovereenkomst Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle
2020-2023
Toelichting:
Tijdens de totstandkoming van de verordening toeristenbelasting in
2017 is vastgelegd dat een deel van de toeristenbelasting moet
terugvloeien naar de sector ter bevordering en stimulering van de
vrijetijdseconomie in de gemeente Goirle. In 2017 is besloten dat dit
een bijdrage is van 50% van de netto opbrengst toeristenbelasting.
Hiervoor is een subsidieovereenkomst gesloten met de Vereniging
Recreatie en Toerisme Goirle. De subsidieovereenkomst waarin deze
afspraken zijn vastgelegd is geëindigd op 31 december 2019. In het
dekkingsplan begroting 2020-2023 is ervoor gekozen om bij
verhoging van de toeristenbelasting de subsidie aan de Vereniging
Recreatie en Toerisme Goirle ongemoeid te laten. Wel is het te
subsidiëren bedrag van 50% van de netto opbrengsten
toeristenbelasting gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,00. Een
nieuwe subsidieovereenkomst ligt nu voor. Tevens ligt de aanvraag
van de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle voor de subsidie
2020 voor.
Besluit:
1 Akkoord te gaan met de overeenkomst subsidieverstrekking
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 2020-2023;
2 Wethouder Swaans te machtigen om de overeenkomst
subsidieverstrekking Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle
te ondertekenen.
3 Het activiteitenplan 2020 en begroting 2020 van de Vereniging
Recreatie en Toerisme Goirle goed te keuren;
4 Op grond van de overeenkomst subsidieverstrekking
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 2020-2023, een
voorschot toe te kennen van € 10.000,00 en dit over te maken
conform artikel 8 van de subsidieovereenkomst;
5 Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers schriftelijk op
de hoogte zijn gebracht.

5.

ONT

Vaststelling wijzigingsplan Heisteeg
Toelichting:
Het op 19 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Heisteeg” kent
een wijzigingsbevoegdheid om binnen bestemming “Wrowijzigingsbevoegdheid” vijf bouwvlakken toe te voegen onder de
voorwaarde dat voor die vijf toekomstige woningen een goed woonen leefklimaat wordt gegarandeerd. Dit betekent dat de huidige
verbeelding aangepast dient te worden waarbij het vastgestelde
bestemmingsplan van 19 juni 2012 van kracht blijft en het
wijzigingsplan daar onderdeel van uitmaakt. Het
ontwerpwijzigingsplan "Heisteeg" heeft overeenkomstig de
procedurebepaling van de Algemene wet bestuursrecht, 6 weken ter
inzage gelegen. Binnen de gestelde inzagetermijn, van 28 november
2019 t/m 8 januari 2020, zijn geen zienswijzen ingediend. Aan uw
college wordt nu voorgelegd om in te stemmen met het
vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan definitief vast te stellen.
Besluit:
1 In te stemmen met het vaststellingsbesluit;
2 Het definitieve wijzigingsplan vast te stellen en op de
gebruikelijke wijze bekend te maken.

6.

ONT

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Zuidrand
Goirle locaties Van Besouw en Van Puijenbroek
Toelichting:
De gemeente heeft het voornemen om mee te werken aan
woningbouw in de zuidrand van Goirle (locaties Van Besouw en Van
Puijenbroek). Daartoe zijn bestemmingsplannen opgesteld. In het
voorstadium van een dergelijke ontwikkeling is het van belang om na
te gaan of er mogelijk significant nadelige milieueffecten op kunnen
treden. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is hiervoor als wettelijk
instrumentarium ontwikkeld. Tot dit doel is vanuit de
initiatiefnemers (NBU Projectontwikkeling IV B.V. voor de locatie Van
Besouw en VP Grondexploitatie B.V. voor de locatie Van Puijenbroek)
de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling” opgesteld. Op
basis van deze notitie dient nu te worden besloten of het doorlopen
van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een volwaardige
milieueffectrapportage (MER) nodig is.
Besluit:
1 In te stemmen met de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.
beoordeling”, waarin is onderzocht of er reden is tot het
doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een
milieueffectrapport (MER).
2 Op basis van de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling”
besluiten dat er geen belangrijke milieugevolgen worden
verwacht die zouden moeten leiden tot het doorlopen van een
m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport
(MER) voor de ontwikkeling van de zuidrand Goirle (locaties
Van Besouw en Van Puijenbroek).

7.

MDV

Huisvesting hervestigers
Toelichting:
De gemeente Goirle heeft een achterstand op de taakstelling
huisvesting van vergunninghouders. Om deze achterstand in te
lopen is met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA),
ContourdeTwern, Werkgroep opvang statushouders (WOS) en
Woonstichting Leystromen gesproken over de huisvesting van
hervestigers. Het huisvesten van hervestigers biedt voordelen ten
opzichte van huisvesting van vergunninghouders die vanuit een
asielzoekerscentrum (AZC) naar de gemeente komen. Maar er zijn
ook risico’s. In dit voorstel brengen we zowel de voordelen als de
risico’s in beeld. Hervestigers zijn vluchtelingen die in een
opvangkamp verblijven en die op basis van een VN-verdrag door de
Nederlandse regering zijn uitgenodigd om naar Nederland te komen.
Zij komen vanuit het opvangkamp rechtstreeks naar de gemeente.
Zij zullen dus niet gaan verblijven in een asielzoekerscentrum (AZC).
Besluit:
1 In te stemmen om met het COA af te spreken in het eerste
halfjaar van 2020 maximaal drie gezinnen van hervestigers te
plaatsen voor de invulling van de taakstelling huisvesting
vergunninghouders;
2 Met Woonstichting Leystromen af te spreken dat zij hiervoor in
het eerste kwartaal van 2020 (maximaal) drie woningen
beschikbaar stelt, waarmee wij concrete invulling geven aan de
afspraak over huisvesting vergunning houders uit de
prestatieafspraken.

