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Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

VVH

Kennisnemen van de voortgang project Intensivering Toezicht
Veehouderijen
Toelichting:
In 2018 is het project Intensivering Toezicht veehouderijen gestart
ter ondersteuning van de Transitie veehouderij. De drie
omgevingsdiensten in Brabant controleren 6400 veehouderijen in
drie jaar op alle relevante provinciale en gemeentelijke regelgeving
in het kader van de milieu- en natuurwetten. De
omgevingsdiensten voeren het intensieve toezicht uit in opdracht
van 43 Noord-Brabantse gemeenten en de provincie NoordBrabant.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang project Intensivering
Toezicht Veehouderijen
2. Akkoord te gaan met de inhoud van de
raadinformatiebrief
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ONT

subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven
Toelichting:
Bij de vaststelling van het milieubeleid Duurzaam Goirle is een
budget voor duurzame maatregelen vastgesteld. Dit budget is de
afgelopen jaren succesvol ingezet voor diverse pilots. Gebleken is
dat partijen aan de slag willen met duurzame initiatieven. Om het
beschikbare budget op een eerlijke wijze aan de juiste zaken en
rechtmatig te kunnen toewijzen, wordt een subsidiebeleidsregel
voorgesteld. In deze regel staan de voorwaarden waaraan
initiatieven moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen
voor een financiële bijdrage.
Besluit:
1. De “Subsidiebeleidsregels duurzame initiatieven in Goirle”
vast te stellen.
2. De duurzame initiatieven op te nemen in de
“beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente
Goirle” bij de eerstvolgende aanpassing hiervan.
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ONT

Collegeadvies Financiering Maatpact Fase 2
Toelichting:
Fase 1 van het regionale project Maatpact, waar de gemeente
Goirle aan mee doet, is projectmatig en financieel afgerond. Op 4
december 2019 hebben de portefeuillehouders sociaal domein van
de regio Hart van Brabant het besluit genomen om verder te gaan
met fase 2 van het Maatpact. Op 24 januari 2020 heeft het AB een
principebesluit genomen om voor de financiering van fase 2 een
Maatpactfonds onder te brengen in de gemeenschappelijke
regeling (GR) en hiervoor middelen toe te voegen aan de begroting
2020. De GR hoeft hiervoor niet te worden gewijzigd. Het is de
bedoeling dat dit fonds gevuld wordt door alle deelnemende
regiogemeenten. De gemeente Goirle wordt gevraagd hieraan een
bijdrage te leveren van €100.000 euro voor fase 2. Voor deze
kosten is nog geen dekking opgenomen in de begroting 2020. Met
dit collegeadvies wordt een voorstel voor dekking van deze kosten
voorgelegd.
Besluit:
1. te besluiten de lokale bijdrage van de gemeente Goirle
aan de geraamde zorgkosten van de tweede fase van het
regionale Maatpact (€60.000) te bekostigen uit de
reguliere zorgbudgetten in het sociaal domein.
2. te besluiten om de lokale bijdrage van de gemeente
Goirle aan de geraamde projectkosten van de tweede fase
van het regionale Maatpact (€40.000) te bekostigen uit de
Reserve Sociaal Domein.
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BDO

Aanwijzing Lokale Omroep Goirle (LOG) als lokale publieke mediainstelling
Toelichting:
Het Commissariaat voor de Media heeft op 27 oktober 2015 de
LOG aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
gemeente Goirle. Deze aanwijzing eindigt op 30 oktober 2020. De
LOG heeft verzocht in aanmerking te komen voor een hierop
volgende periode. De Mediawet bepaalt de eisen waaraan de
aanvrager moet voldoen. De gemeenteraad dient op grond van de
aanvraag een advies uit te brengen aan het Commissariaat van de
Media over de vraag of de LOG voldoet aan de eisen die deze wet
stelt. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.
Besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen te verklaren dat de Lokale
Omroep Goirle (LOG) voldoet aan de eisen neergelegd in
de Mediawet 2008.
2. Het Commissariaat van de Media na raadsbesluit
adviseren de LOG aan te wijzen als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Goirle.
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VVH

VTH-evaluatieverslag Gemeente Goirle 2019
Toelichting:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de
verplichting opgenomen dat gemeenten hun VTH-organisatie
professioneel inrichten en een goede kwaliteit van de uitvoering
van hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij aan een veilige en
gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Jaarlijks
moet voor 1 mei een evaluatieverslag ter goedkeuring aan de
provincie worden voorgelegd met daarin de uitgewerkte terugblik
over het afgelopen jaar op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving. De provincie ziet in het kader van
interbestuurlijk toezicht (IBT) toe op een tijdige en goede naleving
van de wettelijke VTH-procescriteria.
Besluit:
Vaststellen van het VTH-evaluatieverslag Gemeente Goirle 2019.

6

ONT

Handreiking omgevingswetproof beleid
Toelichting:
De Omgevingswet gaat uit van een samenhangende benadering in
beleid dat zich richt op de fysieke leefomgeving. Onder ‘fysieke
leefomgeving’ vallen in elk geval de fysieke onderdelen van de
omgeving zoals bouwwerken, infrastructuur, watersystemen,
water, bodem, lucht, cultureel erfgoed, landschappen en natuur.
Sectoraal beleid (zoals Welstand, milieu- en verkeersbeleid
etcetera) vervangen we door één Omgevingsvisie. Ambities in deze
visie kunnen we in een omgevingsplan vertalen in regels zoals deze
nu zijn opgenomen in bestemmingsplannen en verordeningen.
Besluit:
1. De handreiking ‘Omgevingswetproof maken van beleid en
regelgeving’ vast te stellen;
2. De handreiking ‘Omgevingswetproof maken van beleid en
regelgeving’, vooruitlopend op de invoering van de
Omgevingswet, als richtlijn gebruiken bij nieuw op te
stellen beleid en regelgeving.
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MDV

Jaarrekening 2019 en (meer)jarenbegroting 2021-2024
Diamantgroep
Toelichting:
De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling
verbonden met de Diamant-groep (DG). Samen met de gemeenten
Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft
de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening
opgedragen aan de DG. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen wordt de jaarrekening 2019 en de (meer)jarenbegroting
2021-2024 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De Raad
kan ten aanzien van de jaarrekening "van haar gevoelens doen
blijken" en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de
begroting. De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een
positief resultaat. Uit het rapport van de accountant blijkt dat de
bedrijfsvoering op orde is. De begroting is tot en met 2023 sluitend
doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage.
Die gemeentelijke bijdrage kan in deze jaren nog gecompenseerd
worden vanuit de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024
verwacht de DG weer een positief resultaat. De omvang van die
gemeentelijke bijdrage kan beïnvloed worden door strategische
keuzes die gemaakt worden. Overigens heeft de coronacrisis een
grote impact voor dit bedrijf en daarmee ook grote risico’s.
Besluit:
1. De jaarrekening 2019 van de Diamantgroep aan de Raad
toe te zenden.
2. Aan de Raad adviseren de jaarrekening voor kennisgeving
aan te nemen.
3. De ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting van de
Diamantgroep ter bespreking aan de Raad toe te zenden.
4. Aan de Raad adviseren geen zienswijze kenbaar te maken.
5. In de begroting 2021 e.v. rekening te houden met een
gemeentelijke bijdrage aan de Diamant-groep en met een
compensatie daarvan uit de algemene reserve van de
Diamant-groep.
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VVH

Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
Toelichting:
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de
VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende
jaar. De VRMWB heeft de Begroting 2021 en Jaarstukken 2019
aangeboden aan de gemeenteraad.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Begroting 2021 en de Jaarstukken
2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
2. Kennis te nemen van de financiële consequenties en deze
te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.
3. Deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad door
middel van bijgevoegd raadsvoorstel.
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ONT

Motie Geluidwal langs de A58
Toelichting:
Op 18 februari 2020 is door de Gemeente Raad de navolgende
motie aangenomen;
1. Om een financieel haalbaar en uitvoerbaar plan te presenteren
voor het realiseren van een geluidswal, waaronder tevens verstaan
kan worden andere bouwwerken die dezelfde functie hebben, aan
de Goirlese zijde van de A58 waarbij:
a. de geluidswal Bakertand / Sporenring in westelijke richting
verlengd wordt tot tenminste 200m voorbij het viaduct over
de
Tilburgseweg;
b. de geluidswal Bakertand in oostelijke richting verlengd wordt tot
tenminste het puntwaar de wegen Hoge Wal en Lage Wal op elkaar
aansluiten;
c. aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen aan “gaten” in
de reeds bestaande geluidswal / woningen aan de Sporenring;
2. Om met de gemeente Tilburg in gesprek te gaan over aanpassing
van de hoogte van de geplande geluidswal Bakertand met als doel
die tenminste net zo hoog te maken als de geluidswal aan Tilburgse
zijde;
3. De raad maandelijks geïnformeerd te houden over de voortgang
van dit project;
Besluit:
Besluiten de raad te adviseren dat de geluidswal financieel niet
haalbaar is.

10

MDV

Subsidie stichting Leergeld 2021 en afrekening subsidie 2019
Toelichting:
De Stichting Leergeld Goirle en Riel (hierna te noemen de stichting)
heeft als doel te voorkomen dat kinderen in Goirle en Riel door
financiële problemen van hun ouders en/of verzorgers, buiten de
boot vallen. Kinderen moeten niet alleen op school mee kunnen
doen aan activiteiten, zoals een schoolreisje, maar ook aan
buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen, zoals sport, muziek,
kindervakantiewerk, leren zwemmen en nog veel meer. De
doelstelling van de stichting komt overeen met het gemeentelijke
beleid t.a.v. kinderen. De stichting heeft over 2019 € 45.000,00
subsidie ontvangen. In 2019 is besloten er een meerjarige subsidie
van te maken. De stichting heeft nu het jaarverslag 2019 ingeleverd
en vraagt voor 2021 opnieuw subsidie aan.
Besluit:
1. Subsidie Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2019 vast te
stellen op € 45.000,00
2. Aan de Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2021 een subsidie
toe te kennen van € 45.000,00
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ONT

Bakertand in relatie tot amendement
Toelichting:
Om de richting en ambities voor de ontwikkeling van de nieuwe
woonwijk Bakertand vast te leggen, is door Bakertand BV het
Koersdocument Bacaertlant opgesteld. Dit Koersdocument vormt
de basis voor de nadere uitwerking van de gronden van Bakertand
B.V. in een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan, een
bestemmingsplan en uiteindelijk een inrichtingsplan voor de
openbare ruimte. Ook geeft het de kaders voor de nadere
uitwerking van plannen en initiatieven rondom de Oostplas. Op 18
februari 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over
het Koersdocument. Door middel van een amendement zijn daarbij
aanvullende voorwaarden aan het woningaanbod in deelgebied A
en B gesteld. Gebleken is dat dit amendement resulteert in een
zwaar negatieve grondexploitatie en daardoor niet uitvoerbaar is.
Aanleiding om de raad een gewijzigd besluit voor te stellen.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om in afwijking van punt 1 van
het raadsbesluit van 18 februari 2020, te besluiten om voor wat
betreft het woningaanbod uit te gaan van het
woningbouwprogramma, zoals door Bakertand BV als voorstel 2
gepresenteerd in de notitie “Bakertand Primagaz en
woningbouwprogramma” van 19 december 2019, en zo meer bij
te dragen aan de woningcategorieën van het gewenste
woningbouwprogramma zoals opgenomen in de Woonvisie.
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VVH

Nieuwe beslissing op bezwaar bedrijfspand Poppelseweg 1-04
Toelichting:
Op 23 juli 2018 heeft uw college aan betrokkene. een
omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een
bedrijfspand voor het bedrijf aan de Poppelseweg 1-04. Tegen dat
besluit hebben de bewoners van de aan de overzijde van de weg
gelegen percelen Poppelseweg 8-C [bezwaarmaker 1] en
Poppelseweg 8-D [bezwaarmaker 2] bezwaar aangetekend. Bij
besluit van 18 januari 2019 heeft uw college de bezwaren
ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar hebben de
bezwaarmakers beroep aangetekend bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. De rechtbank heeft uw beslissing op bezwaar
vernietigd en u opgedragen om een nieuwe beslissing op de
bezwaren te nemen, met inachtneming van de uitspraak van de
rechtbank. In deze adviesnota wordt een nieuwe beslissing op de
bezwaren voorgesteld. Geadviseerd wordt om de bezwaren van
[bezwaarmaker 1] deels gegrond en deels ongegrond te verklaren,
om de bezwaren van [bezwaarmaker 2] ongegrond te verklaren, en
om de (gewijzigde) verleende vergunning met een aangepaste en
verbeterde motivering in stand te laten.
Besluit:
1. De bezwaren van bezwaarmaker 1 deels gegrond en deels
ongegrond te verklaren;
2. In te stemmen met aanpassing van de eerder verleende
vergunning voor het toestaan van aan de hoofdactiviteit
gekoppelde detailhandel;
3. Aan [bezwaarmaker1] een proceskostenvergoeding toe te
kennen
4. De bezwaren van bezwaarmaker 2 ongegrond te
verklaren;
5. Aan [bezwaarmaker 2] geen proceskostenvergoeding toe
te kennen;
6. De (gewijzigde) bestreden vergunning, onder verbeterde
motivering in stand te laten;
7. Het afdelingshoofd VVH te mandateren om de brieven
met de beslissing op bezwaar in deze zaak namens het
college te ondertekenen.

