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ONT

agendapunt/besluit

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle locatie Van
Besouw
Toelichting:
Het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle locatie Van Besouw”, dat
voorziet in maximaal 155 woningen op het voormalige
fabrieksterrein van Van Besouw te Goirle, is gereed om door de
gemeenteraad gewijzigd te worden vastgesteld. Realisatie van dit
project dient een groot maatschappelijk belang en voldoet aan het
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals vastgelegd in de
Woonvisie, dat tot doel heeft te voorzien in diverse woningtypen
voor verschillende doelgroepen.
Besluit:
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Zuidrand
Goirle locatie Van Besouw” gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan
“Van Besouw Goirle” ongewijzigd vast te stellen conform
bijgevoegd conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit.
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Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers over 2019
Toelichting:
Jaarlijks dient door de collegeleden bij het Ministerie van BZK via een
applicatie, een opgave gedaan te worden over neveninkomsten.
Door het Ministerie wordt vervolgens een verrekenadvies gegeven.
Uw college dient hierover een besluit te nemen. De adviezen van het
Ministerie treft u hierbij aan.
Ondanks dat de verrekenverplichting geldt voor voltijds politieke
ambtsdragers, dienen ook deeltijd bestuurder van de applicatie
gebruik te maken en ook over hen wordt een advies uitgebracht,
waarover besluitvorming plaatsvindt.
Besluit:
1. Te besluiten overeenkomstig de verrekenadviezen van het
Ministerie van BZK.
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Collegeadvies Samenwerkingsafspraken Toegang en Veilig Thuis
Toelichting:
Het Regionaal programma ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling
2019-2021 Veiligheid voorop!’ richt zich op een zo vroeg mogelijke
ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met huiselijk
geweld. Het Regionaal programma is een uitwerking van het
landelijk programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’.
Diverse ontwikkelingen zoals aanpassing van het handelingsprotocol
Veilig Thuis en aanpassing van de Wet meldcode Huiselijk Geweld en
kindermishandeling geven aanleiding de eerder gesloten
overeenkomst van gemeenten in Hart van Brabant met Veilig Thuis
Midden-Brabant en lokale teams aan te passen en te actualiseren.
Begin 2020 is door de ambtenaren van de regio Hart van Brabant
met Veilig Thuis een model voor samenwerkingsafspraken
opgeleverd. Dit document bevat afspraken die nodig zijn om in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op regionaal
niveau te komen tot een goede afbakening van taken en
verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de sociale teams in de
regio. Omdat de nieuwe manier van samenwerken implicaties heeft
voor de taken van de toegang (’t Loket), ligt dit collegeadvies nu
voor.
Besluit:
1. In te stemmen met de Samenwerkingsafspraken ‘Samen
werken aan Veiligheid en Herstel’ en de daaraan
gekoppelde werkafspraken met de toegang (’t Loket) en
Veilig Thuis
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vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Koestraat ong. (Ruimte
voor Ruimte)
Toelichting:
In het eerste kwartaal van 2018 is er een principeverzoek ingediend
om op het kadastrale perceel gemeente Goirle, sectie K 1082,
plaatselijk gelegen naast Koestraat 1 te Riel één of twee Ruimte voor
Ruimte woningen te mogen realiseren. Op 19 juni 2018 heeft uw
college een positieve grondhouding aangenomen om een
planologische procedure op te starten om maximaal twee Ruimte
voor Ruimte woningen toe te staan. Initiatiefnemer heeft er
uiteindelijk voor gekozen om op voornoemd perceel één Ruimte
voor Ruimte woning te realiseren. In voorliggend
voorontwerpbestemmingsplan is de realisatie van 1 Ruimte voor
Ruimte woning en de daarbij behorende kwaliteitsverbetering
uitgewerkt. 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. In te stemmen met het (concept)
voorontwerpbestemmingsplan;
2. Inspraak te starten;
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
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Beslissing op bezwaar kap
Toelichting:
Bij besluit van 24 januari 2020 heeft u besloten om de aanvraag voor
een omgevingsvergunning kap voor een boom op gelegen op het
perceel Bodepad 6 te Goirle te weigeren. Tegen dat besluit is
bezwaar gemaakt. Geadviseerd wordt om de weigering in stand te
laten.
Besluit:
1. Te besluiten het bezwaarschrift van bezwaarmaker,
Bodepad 6 te Goirle, ontvankelijk te verklaren;
2. Te besluiten onder verwijzing naar het advies van
bezwaarschriftencommissie en het verweerschrift om het
bezwaar tegen de weigering tot verlening van een
omgevingsvergunning kap d.d. 24 januari 2020 ongegrond
te verklaren, het besluit in stand te laten onder kleine
wijziging van de motivering zoals in het besluit op bezwaar
staat opgenomen en geen (proces)kosten toe te kennen.
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Principeverzoek splitsen Tilburgseweg 145 Goirle tbv extra
bouwkavel
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend om het perceel Tilburgseweg
145 in Goirle te mogen splitsen ten behoeve van het realiseren van
een extra bouwkavel. Het realiseren van een extra bouwkavel is
binnen het geldend bestemmingsplan niet toegestaan. Om
medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is een
planologisch-juridische procedure in de vorm van een wijziging van
het bestemmingsplan nodig.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan realiseren van een extra
bouwkavel op het perceel Tilburgseweg 145 in Goirle.

7

ONT

Opheffen recreatie strandje Oostplas
Toelichting:
De Oostplas in Goirle wordt al jaren gebruikt om te zwemmen. Het
College heeft een positieve grondhouding voor extensieve
recreatie rond en zwemmen in de Oostplas. Op termijn komt er
een visie op het gebied met daarin een definitieve keuze en
inrichting ten aanzien van recreatie.
Er is, mede door de warmere zomers, een trend te zien dat het
gebruik intensiveert. In het voorjaar van 2020 is de Oostplas door
de provincie Brabant aangewezen als zwemwater. Met het
intensievere zwemmen komen er ook steeds meer kritische
geluiden, en wordt er meer overlast ervaren zoals het ontstaan van
zwerfafval, illegale houtstook, wildkamperen en gebruik lachgas.
Bovendien is deze wijze van gebruik in strijd met het
bestemmingsplan. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om
tegemoet te komen aan de problemen. Echter de recente warme
dagen laten zien dat de huidige maatregelen niet afdoende zijn.
Op basis van het toenemende gebruik en de overlast die daaruit
voortkomt wordt voorgesteld om recreatie op het strandje aan de
Oostplas per 1 augustus 2020 niet langer toe te staan.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het afwegingsnotitie Oostplas;
2. Op basis van het afwegingsnotitie:
a.Terug te komen op het besluit van 20 februari 2019 om
zwemmen in de Oostplas mogelijk te maken;
b. Hiermee het standpunt van het college te wijzigen en,
in afwachting van de visie, de Oostplas niet langer als
gewenste zwemlocatie aan te merken en dit te
communiceren richting de Provincie Brabant;
c. Een definitief besluit om wel of niet te zwemmen in de
Oostplas te koppelen aan de op te stellen visie.
3. Per 1 augustus 2020, conform het bestemmingsplan, niet
langer recreatief gebruik van het strandje en het
achterliggende gras toe te staan en hiervoor de volgende
maatregelen te treffen:
a.Afsluiten van het strand door een hekwerk en het in
gebruik nemen van het grasland;
b. Plaatsen van een hekwerk langs het water;
c.In het najaar een extra beplantingsstrook te plaatsen
langs het water om verder afkalven van de oever tegen te
gaan.
4. Tussen 22.00 en 06.00 een verblijfsverbod voor
onbevoegden in te stellen conform artikel 461 wetboek
van Strafrecht langs de Hoge Wal en op het strandje om

de overlast in de avonden terug te dringen en hierop
direct te kunnen handhaven;
5. Het instellen van een Stopverbod inclusief de bermen
langs de Hoge Wal, ondersteunend aan het
verblijfsverbod;
6. De kosten voor de fysieke maatregelen à €17.500,00 te
dekken uit de reguliere onderhoudsbudgetten van R&B;
De gemeenteraad, omwonenden en belanghebbenden te
informeren met de bijgevoegde RIB, bewonersbrief en het
persbericht.

