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Uitgangspunten ten behoeve van de herstart van de Horeca
Toelichting:
Zoals het er nu uitziet worden de coronamaatregelen voor de horeca
per 1 juni a.s. versoepeld. Dit betekent dat na een aantal maanden
nagenoeg volledige stilstand, de horeca weer aan de slag mag.
Verwachting is dat vanaf 1 juni onder voorwaarden de terrassen
weer open mogen en dat in een horecagelegenheid maximaal 30
personen (inclusief personeel) worden toegestaan. Om de opstart
van de horeca te versnellen is het verstandig om als gemeente op
voorhand al een aantal uitgangspunten te formuleren en besluiten
te nemen, zodat ondernemers zich nu kunnen voorbereiden en ze op
1 juni direct aan de slag kunnen.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de uitbreiding van de terrassen als
ondernemers voldoen aan de in bijlage 1 gemelde
uitgangspunten.
2. Over het toestaan van een terras op het Kloosterplein pas
een besluit te nemen als hiervoor ook daadwerkelijk animo
blijkt vanuit de ondernemers.
3. In te stemmen met het besluit van de heffingsambtenaar
om geen leges in rekening te brengen voor tijdelijke
vergunningen (terras / horeca).
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Nota Meedoen makkelijker maken
Toelichting:
Bij het aanbieden van de evaluatie over 2018 van het reintegratiebeleid Goirle aan de Slag zijn ook de uitkomsten van een
uitgevoerd klantervaringsonderzoek onder inwoners die gebruik
maken van de Participatiewet met de Raad gedeeld. De uitkomsten
van dat onderzoek worden gebruikt als een evaluatie van het
minimabeleid. Voorgesteld is toen om een verbinding te gaan maken
tussen het minimabeleid, het re-integratiebeleid en enkele
onderdelen van de Inclusie Agenda. De Raad heeft hier mee
ingestemd. Het voorstel dat nu voorligt voorziet hier in.
Besluit:
1. In te stemmen met de uitgangspunten in de nota Meedoen
makkelijker maken.
2. Het instellen van een meedoenregeling met ingang van
2021 te betrekken bij de afweging rond de begroting 2021.
3. Advies in te winnen bij de Participatieraad over de nota
meedoen makkelijker maken.
4. Na advies van de Participatieraad de nota voor te leggen
aan de Raad.
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gewijzigde vaststelling aangepast bestemmingsplan Landgoed
Leijvennen
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" voorziet in de
ontwikkeling van een landgoed waarin veel aandacht is voor het
behoud van huidige ecologische waarden en nieuwe
natuurontwikkelingen. Naast de ontwikkeling van drie
woongebouwen, die maximaal in 6 wooneenheden opgedeeld
kunnen worden, wordt in het plangebied ruim 8 hectare nieuwe
natuur toegevoegd. Het beoogde landgoed wordt gerealiseerd aan
de rand van Goirle/Riel ten noorden van de Rielsedijk. Op 17
december 2019 heeft de raad bij amendement het besluit genomen
om het voorgelegde bestemmingsplan “Landgoed Leijvennen” niet
vast te stellen. Tegelijk met het amendement is een motie ingediend
waarin de opdracht is meegegeven om in overleg te treden met de
initiatiefnemer om te komen tot een aangepast bestemmingsplan
dat tegemoet komt aan de bezwaren van het niet vastgestelde plan.
Initiatiefnemer heeft op onderdelen het plan zodanig aangepast dat
er nu sprake is van een plan dat recht doet aan de geuite bezwaren.
In dit raadsvoorstel wordt uw raad geïnformeerd over het
aangepaste plan teneinde te komen tot besluitvorming over dit
aangepaste bestemmingsplan.
Besluit:
1. Gemeenteraad voor te stellen het aangepaste
bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen” (Riel) gewijzigd
vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen als
bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
2. In te stemmen met “Nota zienswijzen Landgoed
Leijvennen”;
3. In te stemmen met “Nota ambtshalve wijzigingen
Landgoed Leijvennen”;.
4. In te stemmen met conceptraadsvoorstel en
conceptraadsbesluit.
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vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Maria Boodschap
Toelichting:
Op 13 februari 2019 heeft uw college ingestemd met de
herontwikkeling van de Maria Boodschapkerk in Goirle.
Voorliggende herontwikkeling voorziet in de realisatie van maximaal
19 wooneenheden in en aan de bestaande Maria Boodschapkerk.
Hiermee wordt invulling gegeven aan een monumentaal leegstaand
bouwwerk, waarmee het behoud van dit beeldbepalende pand
gewaarborgd kan blijven. Het overige gedeelte van het plangebied
blijft - vanwege de monumentale status en het bijzondere groene
karakter van de locatie – zoveel mogelijk vrij van gebouwen en het
parkeren wordt op eigen terrein opgelost. 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 voorontwerpbestemmingsplan;
2. Inspraak te starten;
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
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Aanvraag tegemoetkoming planschade Volmolen 130 te Goirle
Toelichting:
De eigenaar van De Volmolen 130 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 € 3000,00 en dit bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat
de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de
gemeente is ontvangen (3 oktober 2019) tot de dag der
uitbetaling.
3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van
€ 300,00 terug betalen.
4. Toe te kennen planschade verhalen.
5. Aanvrager en derde-belanghebbende berichten.
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Collegeadvies begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
OMWB
Toelichting:
In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
en in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant zijn bepalingen opgenomen over de te volgen
procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan
worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en
Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen
over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van de OMWB
kenbaar te maken.
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen wordt de
begroting op 1 juli 2020 ter vaststelling aangeboden aan het
algemeen bestuur van de OMWB. Eventuele zienswijzen moeten
uiterlijk 5 juni worden ingediend. Bij dat voorstel zal een overzicht
worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en de reactie van de
OMWB daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen de vastgestelde begroting verzonden aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 van de OMWB.
2. Aan de OMWB kenbaar te maken dat vooralsnog
zienswijzen worden ingebracht onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad

