
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 september 2021  
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY Vaststellen collectieve festiviteiten 2022 
 
Toelichting: 
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening 
Goirle 2021 (Apv) kan het college ieder kalenderjaar een aantal 
collectieve festiviteiten vaststellen. Op deze dagen zijn de 
geluidsnormen zoals deze zijn opgenomen in de artikelen 2:17, 2:19 
en 2:20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de 
Apv niet van toepassing. De collectieve activiteiten zijn in principe 
ieder jaar dezelfde. De collectieve festiviteiten moeten uiterlijk 4 
weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden 
vastgesteld. 
 
Besluit:  

1. De volgende collectieve festiviteiten vast te stellen voor 
het jaar 2022 

• Carnaval Goirle en Riel vrijdag 25 februari 2022 tot en met 
dinsdag 1 maart 2022 

• Koningsdag Goirle en Riel woensdag 27 april 2022 

• Kermis Goirle zaterdag 25 juni 2022 tot en met woensdag 
29 juni 2022 

• Kermis Riel zaterdag 17 september 2022 tot en met 
dinsdag 20 september 2022 

• Oud en Nieuw Goirle en Riel vrijdag 31 december 2022 en 
zaterdag 1 januari 2023 

 

2 FY Principeverzoek Rielsedijk 1 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om de bestaande woning aan de 
Rielsedijk 1 in Goirle te splitsen in twee wooneenheden. 
Desbetreffend perceel heeft binnen het geldende bestemmingsplan 
“Buitengebied Goirle” de bestemming ‘Wonen’. Binnen die 
planvoorschriften mag er per bestemmingsvlak ‘Wonen’ niet meer 
dan één woning aanwezig zijn. Onder bepaalde voorwaarden bestaat 
er binnen de geldende regels van het bestemmingsplan een 
splitsingsmogelijkheid. Desbetreffend verzoek voldoet echter niet 
aan die voorwaarden. Aan uw college wordt voorgelegd of uw 
middels een planologische procedure (herziening bestemmingsplan) 
medewerking wil verlenen aan een splitsing van de woning aan de 
Rielsedijk 1 in Goirle.   
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan de splitsing van de 
woning in twee wooneenheden betreffende het pand 
Rielsedijk 1 in Goirle. 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Principeverzoek wijziging detailhandelsbestemming Hoogstraat 60 
en 62 Goirle en realisatie 4 woningen 
 
Toelichting: 
Aan de Hoogstraat in Goirle is op huisnummer 60 en 62 een woning 
gelegen met daaraan geschakeld een winkelruimte. Er is een 
principeverzoek ingediend om de detailhandelsbestemming te 
wijzigen in een woonbestemming en daarbij ruimte te bieden voor de 
realisatie van 4 woningen. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan een wijziging van de 
bestemming detailhandel in wonen. 

2. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van 
de realisatie van een maximaal 4 nieuwe woningen aan 
het Scheerdershofje onder de volgende voorwaarden: 

-          de woningen mogen maximaal in de prijscategorie 
middendure koop worden gerealiseerd; 
-          aangetoond moet worden dat het parkeren kan worden 
opgelost, waarbij op eigen terrein voldaan wordt aan de 
parkeerbehoefte van het nieuwe initiatief én ook de bestaande 5 
langsparkeerplaatsen worden teruggebracht; 
-          de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte 
worden vergoed aan de gemeente; 
-          er voorafgaand aan de procedure nog een omgevingsdialoog 
wordt gevoerd. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Beslissing op bezwaar Alphenseweg 1a 
 
Toelichting: 
Bij besluit van 2 februari 2021, verzonden 2 februari 2021, hebben 
wij besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
vestigen van een autobedrijf met showroom op het perceel 
Alphenseweg 1a in Riel. Tegen dat besluit is, mede namens de 
bewoners van de Struikheide 2, 4 en 8 te Riel, per brief d.d. 18 
januari 2021 (ontvangen 18 februari 2021) bezwaar aangetekend. 
  
Op 26 mei 2021 heeft een hoorzitting van de commissie voor 
bezwaarschriften plaatsgevonden waarin het bezwaar is behandeld. 
  
Op 12 juli 2021 hebben we van de commissie voor bezwaarschriften 
een verslag en advies over de zaak ontvangen. 
  
De bezwaarschriftencommissie heeft in het advies dat zij uitbrachten 
geadviseerd nogmaals goed te kijken naar de onderbouwing ten 
aanzien van het element geluid en het ruimtelijk element met 
betrekking tot detailhandel. 
 
Besluit:  

1. Bezwaarmakers aan de Struikheide 2, 4, 6 en 8 en 
Alphenseweg 1a allen te Riel ontvankelijk te verklaren; 

2. Bezwaren van Alphensweg 1a ongegrond te verklaren; 
3. Bezwaren van Struikheide 2, 4, 6 en 8 te Riel deels gegrond 

en deels ongegrond te verklaren, de geconstateerde 
gebreken herstellen en het bestreden besluit gedeeltelijk 
herroepen door: 

-          De voorschriften te wijzigen die waren verbonden aan het 
bestreden besluit. 
-          Nader te motiveren dat de omgevingsvergunning in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening; 

4. Voor het overige het besluit d.d. 2 februari 2021 in stand 
te laten; 

5. Geen proceskosten toe te kennen; en 
De last onder dwangsom niet tijdig beslissen uit te keren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Vaststellen subsidie 2020 Stichting BIZ centrum Goirle 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2018 is de verordening BI-zone Centrum Goirle 2018-
2022 in werking getreden. Deze verordening regelt dat 
bijdrageplichtigen een BIZ-belasting moeten betalen aan de 
gemeente. De gemeente draagt dit geld vervolgens, na aftrek van 
perceptiekosten, in de vorm van een subsidie weer af aan Stichting 
BIZ centrum Goirle. De voorwaarden voor deze subsidie zijn 
opgenomen in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en in de, 
met stichting BIZ centrum Goirle gesloten, uitvoeringsovereenkomst. 
Jaarlijks dient de stichting een subsidieverzoek in, vergezeld van een 
activiteitenplan en voorzien van een begroting. Op basis daarvan 
wordt subsidie verstrekt. In het jaar volgend op de 
subsidieverstrekking dient de stichting een financieel jaarverslag en 
een toelichting daarop in. Op grond daarvan wordt de subsidie 
vastgesteld. Stichting BIZ centrum Goirle heeft haar financieel 
jaarverslag ingediend. 
 
Besluit:  
1. In te stemmen met het financieel jaarverslag 2020 van Stichting 
BIZ centrum Goirle; 
2. De subsidie voor Stichting BIZ centrum Goirle vast te stellen op 
een bedrag van € 110.365,73; 
3. Stichting BIZ centrum Goirle hiervan in kennis te stellen. 
 

 


