
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 januari 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 ONT Subsidie Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 2021 
 
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. In 2020 is hiervoor de 
overeenkomst subsidieverstrekking Vereniging Recreatie en 
Toerisme Goirle 2020-2023 gesloten. De aanvraag van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle voor de subsidie 2021 ligt 
hierbij voor. 
 
Besluit:  

1. Het activiteitenplan 2021 en begroting 2021 van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle goed te keuren; 

2. 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 overeenkomst 
subsidieverstrekking Vereniging Recreatie en Toerisme 
Goirle 2020-2023; 

3. Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers 
schriftelijk op de hoogte zijn gebracht. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 OND Eerste wijziging van de Legesverordening 2021 
 
Toelichting: 
Op 15 december 2020 heeft uw raad het amendement verordening 
OZB 2021 van LRG aanvaard. In dit amendement staat dat de 
kostendekkendheid van de leges met nog eens 10% (€ 90.000) 
verhoogd wordt, in combinatie met een OZB verhoging van 2,5%. 
De legesverordening 2021 is op 15 december 2020 door uw raad 
vastgesteld. Het amendement is als 1e wijziging uitgewerkt. Uw 
raad wordt voorgesteld om de 1e wijziging van de legesverordening 
2021 vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “vaststellen eerste wijziging van de 
legesverordening 2021”. 
 

3 ONT Principeverzoek verbouwing pand Tilburgseweg 88 Goirle tbv 
appartementen 
 
Toelichting: 
Er is een verzoek ingediend voor de (ingrijpende) verbouwing van 
het pand Tilburgseweg 88 in Goirle. Initiatiefnemer wil het pand 
(ingrijpend) verbouwen van een kantoor in het gehele pand naar 
een kantoor op de begane grond en 4 appartementen op de 
verdiepingen. Het parkeren wordt opgelost op het achterliggende 
terrein. Het geldend bestemmingsplan biedt onvoldoende ruimte 
voor het initiatief voor wat betreft de beoogde appartementen. 
Besloten moet worden of medewerking verleend zal worden aan 
een wijziging van het bestemmingsplan 
 
Besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan de verbouwing van het 
pand Tilburgseweg 88 ten behoeve van de realisatie van 4 
appartementen onder de volgende voorwaarden: 

2. het toevoegen van woningen moet bijdragen aan de 
doelstellingen van de woonvisie en het daarin opgenomen 
gewenste woningbouwprogramma; 

3. met milieuonderzoek moet worden aangetoond dat er 
geen belemmering is voor aangrenzende woonfuncties; 

4. er moet een omgevingsdialoog worden gevoerd. 
5. Af te wijken van de gestelde parkeernorm onder de 

voorwaarde dat op eigen terrein minimaal 5 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

4 VVH Welstandsnota 2021 
 
Toelichting: 
De raad heeft besloten dat per 1 januari 2021 geen redelijke eisen 
van welstand meer van toepassing zijn voor het gehele grondgebied 
van Goirle. Dat betekent dat geen gebruik meer wordt gemaakt van 
het advies van de welstandscommissie bij aanvragen voor een 
omgevingsvergunning. Met de Welstandsnota 2021 wordt dit 
besluit geformaliseerd. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Welstandsnota 2021. 
2.  In de vergadering van 10 november 2020 over de 

begrotingswijziging heeft de raad besloten per 1 januari 
2021 welstand af te schaffen. Het afschaffen van welstand 
past in het beleid dat onze burgers zelf meer 
verantwoordelijkheid nemen. Met deze Welstandsnota 
zijn voor het gehele grondgebied van Goirle geen redelijke 
eisen van welstand meer van toepassing. Dat levert een 
besparing op van € 17.500 per jaar. 
 

 
 
 


