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REB Inventarisatie beschermwaardige bomen 
 
Toelichting: 
Goirle hecht veel waarde aan een groene leefomgeving. Bomen 
zijn daar een belangrijk onderdeel van. In Goirle staan veel bomen 
die we willen beschermen omdat ze een grote rol spelen in de 
groenbeleving. De bomen in de openbare ruimte hebben we goed 
in beeld. Maar ook in particuliere tuinen staan bomen die het 
beschermen waard zijn, omdat ze beeldbepalend zijn, een 
bijzondere ouderdom hebben of van een bijzondere soort zijn. 
Deze particuliere bomen gaan we nu inventariseren. Dat is een 
eerste stap in de actualisatie van het kapbeleid. 
De tweede stap is het actualiseren van het huidige kapbeleid uit 
2014. Bij de actualisatie wordt gekeken welke mogelijkheden er 
zijn om het kapbeleid overzichtelijker en duidelijker te maken door 
inhoudelijke aanpassingen. Het behouden van beschermwaardige 
bomen is daarbij wel een uitgangspunt. Als we weten over 
hoeveel bomen het gaat, kan daarmee in een volgende fase het 
kapbeleid worden bijgesteld. Nieuw beleid wordt in het kader van 
de nieuwe omgevingswet opgesteld. Daarbij speelt ook de vraag: 
welke vrijheden krijgen inwoners en welke waarden willen we als 
gemeente beschermen. De discussie over het wel of niet 
beschermen van bomen in particuliere tuinen wordt makkelijker 
als bekend is om welke bomen het gaat. 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met het uitvoeren van een inventarisatie 
van beschermwaardige bomen 

2. Kennis te nemen van de voorwaarden die worden 
gesteld aan een beschermwaardige boom 

3. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en 
deze door te sturen naar de raad 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 MDV Vaststelling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Goirle 
2020 
 
Toelichting: 
De raad heeft de Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 
2020 (hierna: de verordening) vastgesteld. De nu geldende 
beleidsregels zijn nog gebaseerd op de verordening 
leerlingenvervoer van 2014. Vanwege aanpassing in de 
verordening, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en gelet op de 
huidige uitvoeringspraktijk was het nodig de beleidsregels 
leerlingenvervoer tegen het licht te houden. In regionaal verband 
zijn de ‘Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020’ 
(hierna: de beleidsregels) opgesteld. In deze beleidsregels zijn de 
belangrijkste wijzigingen opgenomen. 
  
Besluit:  

1. de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Goirle 
2020, zoals opgenomen in de bijlage, vast te stellen; 

2. de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Goirle zoals 
vastgesteld in 2016 in te trekken. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 ONT Voorgestelde motie over kosten Omgevingswet 
 
Toelichting: 
Op 24 juni van dit jaar is door de gemeente Noordoostpolder een 
e-mail gestuurd naar onze gemeenteraad. In deze mail staat dat 
deze gemeente zich steeds meer zorgen maakt over de financiële 
kant van de invoering van de Omgevingswet. Daarom is door hen 
een motie voorbereid voor de Algemene Ledenvergadering van de 
VNG van september 2020. De motie is in concept meegestuurd en 
treft u bij de stukken aan. De motie houdt in dat de VNG wordt 
opgedragen om: 
-gemeenten over dit onderwerp te raadplegen 
-daarbij de randvoorwaarde te stellen dat de overgang naar de 
Omgevingswet voor gemeenten op de middellange termijn (<10 
  jaar) budgetneutraal zal verlopen. 
In de mail vraagt de gemeente Noordoostpolder of onze raad deze 
motie wil steunen. De raad heeft dit verzoek ter behandeling naar 
het college doorgestuurd. 
 
Besluit:  

1. De door de gemeente Noordoostpolder voorgestelde 
motie over de kosten die gemoeid gaan met de 
Omgevingswet te steunen. 

2. Uw besluit met bijgevoegde concept brief kenbaar te 
maken aan de gemeente Noordoostpolder. 

3. Een afschrift van uw brief ter kennisgeving te sturen naar 
de raad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 VVH Vergunningaanvraag winkelwagenstalling Jumbo op het Plein 
1803 
 
Toelichting: 
Via een vooroverleg heeft supermarkt Jumbo gevraagd of zij twee 
winkelwagenstallingen op Plein 1803 mogen realiseren. Vanwege 
het tekort aan parkeerplaatsen (zie kanttekening 1.1. en 1.2.) en 
mogelijke ruimtelijke verrommeling (kanttekening 1.3.), is 
besloten om hier geen medewerking aan te verlenen. 
  
Wethouder Swaans heeft aangegeven deze afweging door het 
college te willen laten maken. Daarop is voorgesteld om Jumbo 
een vergunning te laten aanvragen voor een winkelwagenstalling 
die ten koste gaat van maximaal 1 parkeerplaats. Deze aanvraag 
wordt dan voor besluitvorming aan het college voorgelegd. 
 
Besluit:  
Besluiten om, onder voorwaarde dat de winkelwagenstalling 
links naast de tegenoverliggende winkelwagenstalling van AH 
geplaatst wordt, aan Jumbo een vergunning te verlenen voor het 
realiseren van een winkelwagenstalling op Plein 1803. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


