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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 MDV Vaststelling uitvoeringsplan SUWI 
 
Toelichting: 
Per 1 januari 2021 zijn het gewijzigde Besluit SUWI (Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) en de Regeling SUWI van 
kracht. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en 
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken 
om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Dit is de 
aanleiding van de totstandkoming van het Uitvoeringsplan SUWI 
2021 Midden-Brabant. 
Het Uitvoeringsplan SUWI geeft een overzicht van de afspraken, 
acties en aandachtspunten bij de samenwerking binnen het WSP 
Midden-Brabant. Het plan beschrijft de huidige situatie m.b.t. de 
werkgeversdienstverlening in de regio en de gezamenlijk 
ontwikkelrichting, waar al langer over wordt gesproken en waar 
regionaal overeenstemming over is. 
 
Besluit:  
In te stemmen met het regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 
Midden-Brabant. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

2 REB Uitvoeringskredieten t Ven-noord 
 
Toelichting: 
In Goirle wordt continu gewerkt aan het onderhouden en verbeteren 
van de openbare ruimte. De uitvoering van onderhoud en 
verbeteringen wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt en gepland. 
De verschillende onderdelen van de openbare ruimte, zoals riolering, 
wegen en openbare verlichting, hebben wel ieder een eigen 
meerjarenbegroting voor onderhoud en investeringen. 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de voorbereiding van 
twee (voor Goirlese begrippen) grote integrale projecten in de 
openbare ruimte: de renovatie van de wijken ’t Ven-noord en de 
Pastorenbuurt. Vanwege nieuwe ontwikkelingen (zoals de 
stikstofproblematiek, PFAS-verontreinigingen in de bodem en 
asbesthoudende rioleringen), intensieve burgerparticipatie en de 
coronacrisis heeft deze voorbereiding langer geduurd dan verwacht. 
Inmiddels staan we bij het project ’t Ven-noord op het punt om de 
aanbesteding van het werk te starten. Daarom wordt het college 
geadviseerd om de benodigde uitvoeringskredieten toe te kennen 
aan het project ’t Ven-noord. 
 
Besluit:  

1. Uitvoeringskredieten van in totaal € 3.088.304,00 toe te 
kennen aan het project ’t Ven-noord, volgens de verdeling 
in de paragraaf Financiën; 

2. Integrale maatregelen aan bomen en groen in ’t Ven-noord 
te bekostigen uit het Infraplan Wegen en de te ontvangen 
subsidie klimaatbuffer van Waterschap De Dommel (of 
Infraplan Water); 

3. De ambtelijke organisatie opdracht te geven om in 2021 
een meerjarenprogramma Groen uit te werken waarmee 
de kosten voor het verbeteren van het groen bij 
infrastructurele projecten structureel worden gedekt. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 ONT vrijgave ontwerpbestemmingsplan Beeksdijk 26 en 28 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Beeksedijk 26 & 28" heeft vanaf 
3 december 2020 tot en met 23 december 2020 ter inzage gelegen. 
Vier ingezetenen, ZLTO en de provincie hebben formeel gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. 
De Gasunie heeft informeel een opmerking geplaatst. Alle formele 
en informele reacties zijn verwerkt in een tweetal eindverslagen en 
zijn als bijlagen toegevoegd aan dit voorstel. Naar aanleiding van de 
formele/informele inspraakreacties wordt het 
voorontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aangepast c.q. 
aangevuld waardoor er (deels) wordt toegekomen aan de 
ingediende inspraakreacties. Door in te stemmen met de 
eindverslagen en de daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien 
van het voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele 
planologische procedure (terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan) opgestart worden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het “eindverslag inspraakprocedure 
voorontwerpbestemmingsplan Beeksedijk 26 & 28” en het 
“eindverslag van het gevoerde overleg op grond van artikel 
3.1.1. Bro inzake Beeksedijk 26 & 28”; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in de twee eindverslagen; 

3. Genoemde eindverslagen vast te stellen en de insprekers 
schriftelijk te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van de vastgestelde 
eindverslagen; 

5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Beeksedijk 26 & 28” 
gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 ONT bestemmingsplan “Heisteeg, twee woningen” 
 
Toelichting: 
Op 31 maart 2020 heeft uw college een positieve grondhouding 
aangenomen om een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) op te starten ten behoeve van de realisatie van 
maximaal twee vrijstaande woningen op het perceel dat is gelegen 
achter Heisteeg 1. In de voorbereiding naar het concept 
voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, zijn er 
meerdere gesprekken geweest met de initiatiefnemer en direct 
omwonenden om te komen tot een plan dat door iedereen wordt 
gedragen. Dat is ook de reden dat het enige tijd heeft geduurd dat er 
nu pas gestart kan worden met de planologische procedure. Het 
voorontwerpbestemmingsplan is ambtelijk beoordeeld en akkoord 
bevonden en 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. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 ONT Vaststellen Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
De afgelopen twee jaar is in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt 
aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Tussentijds is 
het concept bod REKS vastgesteld, waarin een ruimtelijk 
ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek, de regionale 
structuur warmte (inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor 
warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het 
elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie zijn 
opgenomen. In het definitieve bod zijn al deze onderdelen verder 
uitgewerkt. 
 
Besluit:  

1. De definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart 
van Brabant ter vaststelling aan de raad voor te leggen via 
bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. Daarbij het draagvlak voor het definitieve bod REKS 
expliciet naar de raad uit te spreken. 

3. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Milieu en 
Afval van de Regio Hart van Brabant te mandateren om de 
definitieve Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van 
Brabant toe te sturen aan het Programmabureau van het 
Nationaal Programma RES. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

6 ONT Bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek” 
voorziet in maximaal 187 woningen in het zuiden van de kern Goirle 
op de voormalige bedrijfslocatie van Van Puijenbroek en omgeving. 
Initiatiefnemer wil de locatie herontwikkelen tot 
woningbouwlocatie. Daarnaast vormt de herinrichting van de 
“groenblauwe zone” ten zuiden van de terreinen van Van 
Puijenbroek, Thebe en Van Besouw tevens een onderdeel van de 
Zuidrand. In deze zone bevindt zich de watergang Nieuwe Leij. 
Onderdeel van dit bestemmingsplan is een (gedeeltelijke) inrichting 
van deze zone. 
Dit bestemmingsplan is klaar om ten behoeve van de inspraak ter 
inzage te worden gelegd. Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit 
ruimtelijke ordening overleg (hierna: Bro) 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-bestemmingsplan. 
2. Inspraak en het overleg op grond van het Besluit 

ruimtelijke ordening te starten. 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 
4. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-

raadsbesluit. 
5. Gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

7 ONT Principeverzoek woonzorgcomplex Tilburgseweg (tussen nr 172d 
en 174) Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een 
zorgconcept op het nog onbebouwde perceel tussen Tilburgseweg 
172d en 174 in Goirle. Beoogd wordt een nieuwe, kleinschalige 
zorgformule voor mensen met dementie te realiseren. In een 3 laags 
bouwvolume van 20 x 30 meter is ruimte voor 20 wooneenheden, 
een ondernemerswoning en gemeenschappelijke voorzieningen 
zoals een woonkamer, keuken e.d.. Het initiatief past niet in het 
bestemmingsplan, dat ruimte biedt voor slechts één vrijstaande 
woning. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is 
een planologisch-juridische procedure in de vorm van een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 
 
Besluit:  
Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
woonzorgcomplex op het nog onbebouwde perceel tussen 
Tilburgseweg 172d en 174 in Goirle. 
 

 
 


