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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Project X 
 
Toelichting: 
In december 2019 hebben initiatiefnemers van Project X een 
burgerinitiatief ingediend voor de bouw van een aantal woningen 
op de centrumlocaties Mainframe, De Wildert en ’t Loket. Na een 
eerste ambtelijk gesprek hebben zij vervolgens gesprekken gevoerd 
met wethouders Franssen, Immink, Poos en Swaans gehad. Tijdens 
deze gesprekken is aan de initiatiefnemers verteld dat het initiatief 
voor woningbouw pas beoordeeld kan worden nadat 
besluitvorming over het Mainframe) en’t Loket heeft 
plaatsgevonden. 
Nadat deze gesprekken hebben plaatsgevonden heeft uw college in 
de RIB van 7 oktober aan de gemeenteraad geadviseerd, het 
initiatief Project X, te toetsen aan de randvoorwaarden voor de 
woningbouwlocaties en de afhandeling daarvan over te laten aan 
het college. 
 
Besluit:  
Geen medewerking verlenen aan het burgerinitiatief Project X; 
 

  

https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-burgerinitiatief-Project-X.pdf


 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Principeverzoek twee Ruimte voor Ruimte kavels 
KoestraatLooienhoek 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om op het kadastrale perceel K 
336 (hoek Koestraat/Looienhoek) maximaal twee Ruimte voor 
Ruimte woningen te realiseren. Het geldende bestemmingsplan 
(Buitengebied Goirle, correctieve herziening) staat de realisatie van 
een tweetal woningen op voornoemde locatie niet toe. Een 
planologische procedure is noodzakelijk om beoogde ontwikkeling 
mogelijk te maken. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd 
of een planologische procedure ruimtelijk en planologisch gewenst 
is.     
 
Besluit:  
Een positieve grondhouding aan te nemen om een planologische 
procedure op te starten ten behoeve van maximaal twee Ruimte 
voor Ruimte woningen op het hoekperceel kadastraal bekend als 
sectie K, nummer 336, plaatselijk bekend als 
Koestraat/Looienhoek ongenummerd te Riel, met dien verstande 
-          dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan twee 
Ruimte voor Ruimte titels zijn aangekocht; 
-          dat uit milieutechnisch oogpunt geen belemmeringen 
aanwezig mogen zijn 
-          dat wordt voldaan aan onze stedenbouwkundige 
uitgangspunten; 
-          dat er een gebiedsgerichte landschappelijke inpassing wordt 
ontwikkeld. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Alphenseweg 44a verkleuren van kantoren naar wonen 
 
Toelichting: 
De heer X gaat binnenkort met zijn bedrijf verhuizen van de 
Alphenseweg in Riel naar de Vijfhuizenbaan in Riel. De locatie 
Alphenseweg is incourant, omdat er geen vraag naar 
kantoorruimtes is in Riel. Ondanks dat dit al bekend was ten tijde 
van de aanvraag om het bedrijf te verplaatsen heeft de heer X 
destijds toch voor de verplaatsing gekozen. Hij heeft hiermee 
gekozen om een bedrijfsrisico te nemen. Het verkleuren van de 
huidige bedrijfsbestemming naar wonen is van groot belang voor de 
toekomstbestendigheid van de bedrijven van de heer X. Indien de 
locatie leeg blijft staan komt het bedrijf in financiële nood, wat kan 
leiden tot gedwongen ontslagen. Daarnaast heeft hij dan niet de 
financiële middelen om zijn nieuwe bedrijfswoning te realiseren. De 
heer X wil daarom een tijdelijke vergunning, voor tien jaar, 
aanvragen voor het verkleuren van zijn pand van kantoren naar 
wonen voor de doelgroep spoedzoekers. 
 
Besluit:  
Mee te werken aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingplan 
voor een periode van 10 jaar ten behoeve van verkleuren van 
kantoren naar wonen op het perceel Alphenseweg 4/4a 
(kadastrale percelen F 1130, F1131, F 1132 en F1547) onder de 
volgende voorwaarden: 
-          er moet sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat; 
-          er moeten verhoogde grenswaarde van 55 d(B)A op de 
woningen worden gelegd; 
-          er moet voldaan worden aan de eisen gesteld in het 
bouwbesluit met betrekking tot het geluid binnen de woning; 
-          er moet voldaan worden aan de parkeernormen; 
-          ieder appartement mag slechts door 1 huishouden bewoond 
worden, hierbij sprake te zijn van verbondenheid tussen 
           bewoners en er moet sprake zijn van continuïteit in de 
samenstelling van het huishouden; 
-          het moeten woningen zijn die worden verhuurd in de 
categorie sociaal of middenhuur (zie tabel 2 Woonvisie 2019) 
-          verzoeker moet een omgevingsdialoog houden met de 
bedrijven gelegen binnen een straal van 50 meter gemeten vanaf 
           het betreffende perceel; 
-          verzoeker moet een planschadeovereenkomst 
ondertekenen zodat eventuele planschade op hem verhaald kan 
worden. 

 



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY vaststellen definitief wijzigingsplan Vijfhuizenbaan 25 
 
Toelichting: 
Voor het perceel Vijfhuizenbaan 25 te Riel is een planologische 
procedure (wijziging art 3.6 Wro) gestart om de huidige agrarische 
bedrijfsbestemming van vernoemd perceel te wijzigen naar een 
woonbestemming en tevens de bestaande bedrijfswoning 
(cultuurhistorische waardevolle bebouwing) te splitsen in twee 
wooneenheden. Het ontwerpwijzigingsplan "Vijfhuizenbaan 25" 
heeft overeenkomstig de procedurebepaling van de Algemene wet 
bestuursrecht ter inzage gelegen. Binnen de gestelde inzagetermijn 
heeft de Provincie een zienswijzen ingediend. Aan uw college wordt 
nu voorgelegd om in te stemmen met het vaststellingsbesluit en het 
wijzigingsplan definitief vast te stellen.       
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het vaststellingsbesluit om de woning 
niet te splitsen en akkoord te gaan met de verkleuring van 
agrarische naar wonen. 

2. Het definitieve wijzigingsplan vast te stellen en op de 
gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 

5 SO Plan van aanpak BW MO 2021 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2021 worden gemeenten inhoudelijk 
verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en per 1 januari 2023 
financieel. In 2020 hebben de negen colleges van B&W uit de regio 
Hart van Brabant daarom een plan van aanpak traject Beschermd 
Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en 
Verslavingszorg vastgesteld. De bedoeling was om via dit plan van 
aanpak toe te werken naar de decentralisatie Beschermd Wonen 
(BW) per 1 januari 2022.De argumenten om dit plan van aanpak 
opnieuw aan u voor te leggen ter vaststelling, worden hieronder 
uiteengezet. 
 
Besluit:  
Het plan van aanpak 2021 traject BW, MO, preventieve GGZ en 
Verslavingszorg regio Hart van Brabant vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 SO Wonen als basis, thuis in de wijk 
 
Toelichting: 
Alle gemeenten in de Regio Hart van Brabant hebben eenmalig een 
bedrag ontvangen van € 49.679,- ter voorkoming van dakloosheid, 
de zogenoemde Blokhuismiddelen. De lokale eenmalige 
Blokhuismiddelen worden besteed om genoemde actiesporen zoals 
uiteengezet in bijgaande notitie, verder handen en voeten te geven. 
We zetten hierbij lokaal in op preventie, vroegsignalering en/of 
realisatie van (tijdelijke) huisvesting. Een deel van het lokale budget 
(€ 7.500,- per gemeente) wordt beschikbaar gesteld voor het 
programma Weer Thuis, zodat dit regionaal verder vorm kan 
krijgen. 
 
Besluit:  

1. Inhoudelijk in te stemmen met de uitgangspunten en 
actiesporen om dakloosheid in de regio terug te dringen 
en de transformatie van de Maatschappelijke Opvang (van 
het organiseren van opvang naar wonen als basis) te 
realiseren. 

2. Met de eenmalige lokale (Blokhuis)middelen een bijdrage 
te leveren aan de doorontwikkeling van bovengenoemde 
uitgangspunten 

3. De uitwerking van het programma Weer Thuis gezamenlijk 
te bekostigen uit de lokale Blokhuismiddelen, wat neer 
komt op € 7.500,-- per gemeente in de regio Hart van 
Brabant. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY Krediet realisatie Proeftuin 
 
Toelichting: 
Op 23 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang 
van de Proeftuin. Er is toen verteld dat de proeftuin opgedeeld is in 
3 deelgebieden. Het eerste gebied heeft betrekking op de 
hydrologische opgave bij de golfbaan en de Poppelsche Leij, het 
tweede deelgebied heeft betrekking op de locatie van agrariër X en 
de hydrologische opgave bij de Poppelsche Leij en het laatste 
deelgebied is het gebied rondom de Fokmast waar een 
bestemmingsplanprocedure voor nodig is. 
Zoals op 23 maart aan de raad is uitgelegd zijn voor de 3 
verschillende deelgebieden verschillende procedures nodig die 
doorlopen moeten worden, daarom is het logischer om de 
deelgebieden los te knippen. Voor alle drie de deelgebieden geldt 
dat er infrastructurele aanpassingen in het gebied plaats moeten 
vinden, maar al deze infrastructurele aanpassingen zijn noodzakelijk 
voor de realisatie van de ontwikkelingen in deelgebied De Fokmast. 
Om deze noodzakelijke investeringen te kunnen doen moeten we 
de raad vragen krediet beschikbaar te stellen. 
Tevens gaan we in dit voorstel in op de spelregels die de 
gemeenteraad op 12 december 2017 heeft vastgesteld voor de 
proeftuin. En willen we een uitspraak vragen over het perceel van 
agrariër X. 
 
Besluit:  
     De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te 
stellen van € 530.000 in 2022 voor de aanleg van infrastructuur 
van de Fokmast; 

1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar 
te stellen van € 925.000 in 2023 voor de verplaatsing en 
inrichting van de gemeentewerf; 

2. De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar 
te stellen van € 350.000 in 2024 voor het afwaarderen van 
de Nieuwkerksedijk Zuid en het opwaarderen van het 
Nieuwkerksbaantje; 

3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen dat 
voldoende is voldaan aan de Spelregels; 

4. De gemeenteraad voor te stellen het perceel kadastraal 
bekend als sectie D nummer 1422 in Goirle mee te nemen 
in het bestemmingsplan en bestemmen als Natuur; 

5. In verband met de financiële consequenties niet in te 
stemmen met de aanleg van een ventweg. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Collegeadvies uitbreiding aanwijzingsbesluit toezichtsbevoegdheid 
DPG met Wet Publieke Gezondheid 
 
Toelichting: 
Op 20 oktober 2020 heeft uw college een verzoek gekregen van de 
GGD Hart van Brabant om op basis van de huidige stand van wet- 
en regelgeving de DPG opnieuw aan te wijzen als toezichthouder 
onder gelijktijdige toekenning van de bevoegdheid om hiertoe een 
of meerdere werknemers van de GGD te machtigen om dit toezicht 
in diens plaats en onder diens verantwoordelijkheid te verrichten. 
Uw college heeft op dat verzoek bij besluit van 15 december 2020 
positief gereageerd. 
In het begin van 2021, te weten op 26 januari 2021, is er vanuit de 
GGD een verzoek binnen gekomen om een nieuw 
aanwijzingsbesluit te nemen op grond van het feit dat het verzoek 
van 20 oktober 2020 geen betrekking had op de naleving van de bij 
of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid 
(Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19) gestelde regels 
in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. Met 
dit nieuwe verzoek wordt beoogd om dit gebrek te herstellen. Dit 
moet ervoor zorgen dat de DPG en ter vertegenwoordiging van de 
DGP de toezichthouders op de naleving van de Wet Kinderopvang 
bij de uitoefening van hun toezichthoudende taak ook toezicht 
kunnen uitoefenen op de naleving van de Tijdelijke bepalingen 
bestrijding epidemie covid-19. 
Wij adviseren uw college om in te stemmen met dit verzoek en de 
werkingssfeer van uw eerder genomen besluit van 15 december 
2020 uit te breiden met de aanwijzing van de DPG (en het verlenen 
van toestemming een of meerdere toezichthouders te machtigen in 
diens plaats en onder diens verantwoordelijkheid) tot het 
uitoefenen van toezicht op de naleving van de bij of krachtens 
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (Tijdelijke 
bepalingen bestrijding epidemie covid-19) gestelde regels in de 
kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. 
 
Besluit:  

1. Het collegebesluit van 15 december 2020 tot aanwijzing 
van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) als 
toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang én 
tot verlening van de bevoegdheid aan de DPG om één of 
meerdere medewerkers te machtigen om onder diens 
verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder in 
het kader van de Wet kinderopvang, overeenkomstig het 
verzoek vanuit de GGD Hart van Brabant, uit te breiden 
met toezicht op de naleving van de bij of krachtens 
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (Tijdelijke 



 
 
 
 
 
      
 

 

bepalingen bestrijding epidemie covid-19) gestelde regels 
in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die 
wet. 

2. Hiertoe bijgevoegd besluit te ondertekenen en retour te 
zenden. 
 

9 SO Lokale accenten Goirle 2021 GGD 
 
Toelichting: 
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart 
van Brabant het basistakenpakket uit. Het basispakket bestaat uit 
uniforme taken, die van toepassing zijn op alle gemeenten in de 
regio Hart voor Brabant. Daarnaast is binnen het basispakket ruimte 
voor het Lokaal Accent, waarin de gemeente en GGD samen een 
keuze maken voor een aantal producten/diensten. Extra inzet valt 
onder plustaken (niet wettelijk verplicht). Vanuit financieel oogpunt 
is er door de raad voor gekozen om met ingang van 2021 deze 
plustaken te laten vervallen. 
De lokale afspraken zijn weergegeven in het stuk 'Inzet GGD 
gemeente Goirle 2021' (zie bijlage 1). Met dit voorstel leggen we de 
lokale accenten 2021 en de bekostiging hiervan ter instemming aan 
u voor. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Lokale Accenten Goirle 2021 (zie 
bijlage 1) 

2. In te stemmen om de raadsinformatie brief Lokale 
Accenten Goirle 2021 (incl. bijlage) door te geleiden naar 
de raad 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 SO Begroting 2022 GGD en jaarstukken GGD 2020 
 
Toelichting: 
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 
20 (in 2022) gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. 
De GGD voert voor ruim 1miljoen inwoners in zijn werkgebied taken 
uit op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op 
basis van de Wet publieke gezondheid middels het basispakket. Het 
basispakket bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het 
uniforme deel is voor alle gemeenten gelijk en bestaat onder 
andere uit infectieziektebestrijding, technische hygiëne zorg en 
basistaken jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel , de lokale 
accenten, kunnen per gemeente verder worden ingevuld. 
 
Besluit:  
Instemmen met het concept-raadsvoorstel begroting 2022 en 
jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant om 

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2022 van de GGD Hart voor Brabant en de voorgestelde 
bijdrage van € 34,90 per inwoner 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD 
Hart voor Brabant. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

11 SO Begroting RAV 2022, Jaarstukken RAV 2020 en GR versie 6 RAV 
 
Toelichting: 
Op 14 april 2020 hebben wij van de Regionale ambulance 
voorziening Brabant Midden-West-Noord, (hierna te noemen de 
RAV) een verzoek ontvangen om voor 1 juli 2021 in te stemmen 
met een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarnaast ontvingen 
we de begroting 2022 waarop een zienswijze wordt gevraagd van 
de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad de 
mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te 
brengen, voordat het Algemeen Bestuur van de RAV de begroting 
vaststelt op 1 juli 2021. 
Zoals ieder jaar hebben we tevens de jaarstukken van afgelopen 
kalenderjaar van de RAV ontvangen die we ter kennisgeving 
aanbieden aan het college B&W en de raad. 
 
Besluit:  

1. Aan de gemeenteraad voor te leggen om in te stemmen 
met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de 
Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-
Noord via bijgaand raadsvoorstel. 

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel om een 
positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2022 van de RAV Brabant Midden-West-Noord 

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV 
Brabant Midden-West-Noord en deze ter kennisgeving 
door te geleiden naar de raad. 
 

 
 

 


