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1  Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente 
Goirle 
 
Toelichting: 
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur (hierna: Wet Bibob) is een (preventief) bestuursrechtelijk 
instrument. Als er ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een 
vergunning wordt misbruikt op het gebied van witwassen van 
crimineel vermogen, kan de bevoegde overheidsinstantie de 
aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt 
voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en 
wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers 
beschermd. 
  
De huidige beleidsregels van de gemeente Goirle voor toepassing 
van de Wet Bibob dateren uit 2006. De Wet Bibob heeft de 
afgelopen jaren een aantal wijzigingen ondergaan. Dit maakt een 
actualisatie van de beleidsregels noodzakelijk. 
 
Besluit:  

1. De Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 
gemeente Goirle 2021 vast te stellen. 

2. De Beleidslijn Wet Bibob 2006 met de inwerkingtreding van 
deze beleidsregels in te trekken. 

3. De gemeenteraad te informeren over de nieuwe 
beleidsregels door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

2 REB Startnotitie toekomstig Mobiliteitsplan Goirle 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle is in ontwikkeling. Voor het Mobiliteitsplan is 
het van belang te anticiperen op huidige en toekomstige 
ontwikkelingen in Goirle en Riel. Denk daarbij aan de ontwikkelingen 
in het centrum van Goirle, bedrijventerrein in Riel, de nieuwbouw 
projecten Zuidrand Goirle, Bakertand en Boschkens. Het bestaande 
GVVP uit 2013 is bijna 10 jaar oud en biedt onvoldoende houvast 
voor deze (toekomstige) ontwikkelingen. En daarom wordt er een 
nieuw Mobiliteitsplan opgesteld. Er is opdracht gegeven aan het 
bureau Anteagroup om ons hierbij te ondersteunen. Op basis van 
het plan van aanpak van Antea en de interviews die inmiddels zijn 
gehouden met beleidsambtenaren en de portefeuillehouder, is een 
startnotitie gemaakt. In deze startnotie staat de aanleiding voor het 
nieuwe Mobiliteitsplan beschreven en wordt vastgelegd wat het 
doel is en welke projectresultaten we op het gebied van mobiliteit 
willen gaan behalen. Aangegeven is welke mobiliteit gerelateerde 
thema’s we bespreken in het toekomstige Mobiliteitsplan en wie we 
bij het opstellen van dit Mobiliteitsplan betrekken. Er wordt een 
verband gelegd met lokale, regionale en provinciale plannen, waar 
het Mobiliteitsplan een relatie mee heeft. De startnotie bevalt 
tevens informatie over de projectorganisatie en de planning van het 
project. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de startnotitie Mobiliteitsplan Goirle 
d.d. 7 december 2020. 

2. De startnotie Mobiliteit Goirle ter vaststelling aanbieden 
aan de gemeenteraad conform bijgevoegde raadsvoorstel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 ONT Oostplas aanwijzing zwemwater 2021 
 
Toelichting: 
De Oostplas in Goirle wordt al jaren gebruikt om te zwemmen. Het 
College heeft een positieve grondhouding voor het zwemmen, 
echter de toenemende recreatie op het strandje leidde in 2020 tot 
onacceptabele overlast. Op 21 juli 2020 heeft het college daarom 
besloten om per 1 augustus 2020 het strandje bij de Oostplas af te 
sluiten. Inmiddels is het zwemseizoen 2020 afgesloten. Ook is 
overleg gevoerd met de omgevingsdienst over de maatregelen die 
zijn ingevoerd en is vooruit gekeken naar 2021. In dit voorstel wordt 
het college gevraagd een standpunt in te nemen over de aanwijzing 
van de Oostplas als zwemwater voor het seizoen 2021. 
 
Besluit:  

1. Akkoord te gaan met de aanwijzing de Oostplas als 
zwemwater voor het seizoen 2021 met als uitgangspunt: 
recreatie nee, zwemmen ja; 

2. De reeds uitgevoerde fysieke en communicatieve 
maatregelen in stand te laten en verder uit te werken voor 
het seizoen 2021; 

3. De omgevingsdienst schriftelijk te informeren over dit 
standpunt. 
 

4 ONT Cultuurnota 
 
Toelichting: 
De afgelopen periode is in co-creatie met het culturele veld hard 
gewerkt aan een cultuurnota met 
daarin een visie op kunst en cultuur die van ons allen is. Inmiddels is 
deze nota gereed: een nota 
waarin gemeente en culturele partners gezamenlijk een stip op de 
horizon schetsen en de ambities 
beschrijven die nodig zijn om die stip te bereiken. 
 
Besluit:  
Vaststellen cultuurnota gemeente Goirle 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 ONT Principeverzoek woningen Tilburgseweg - Dr. Keyzerlaan (achter 
Tilburgseweg 195a) Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een verzoek ingediend om de kavel Tilburgseweg 195a te 
mogen splitsen en vervolgens een of twee woonhuizen met een 
ontsluiting via de Dr. Keyzerlaan te mogen realiseren. Verwezen 
wordt naar de koopakte uit 1992 waar aan de achterzijde van het 
perceel ook een bouwkavel wordt gesuggereerd. Dit alles kan niet 
binnen het geldende bestemmingsplan. 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 de splitsing van het perceel 
Tilburgseweg 195a ten behoeve van het toevoegen van 1 of 2 
woningen. 
 

6 ONT Aanvraag tegemoetkoming planschade Gravenhof 12 te Riel 
 
Toelichting: 
De eigenaar van Gravenhof 12 te Riel 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 op 
een nabijgelegen perceel, 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 over te 
nemen. 

2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade toe te kennen 
voor een bedrag van € 2.925,00 en dit bedrag te 
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat 
de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de 
gemeente is ontvangen (01 april 2020) tot de dag der 
uitbetaling. 

3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 
300,00 terug te betalen. 

4. Toe te kennen planschade verhalen. 
5. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten. 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

7 ONT Aanvraag tegemoetkoming planschade Gravenhof 13 Riel 
 
Toelichting: 
De eigenaar van Gravenhof 13 te Riel 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 op 
een nabijgelegen perceel, 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 over te 
nemen. 

2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade toe te kennen 
voor een bedrag van € 1.125,00 en dit bedrag te 
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat 
de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de 
gemeente is ontvangen (31 maart 2020) tot de dag der 
uitbetaling. 

3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 
300,00 terug te betalen. 

4. Toe te kennen planschade verhalen. 
5. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

8 ONT Aanvraag tegemoetkoming planschade Veertels 7 Riel 
 
Toelichting: 
De eigenaar van Veertels 7 te Riel 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 op 
een nabijgelegen perceel, de woning van aanvrager in waarde is 
gedaald. De schadebeoordelingscommissie heeft advies uitgebracht 
zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het advies strekt 
tot het afwijzen van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade 
vanwege voorzienbaarheid. Conform het advies kan worden 
besloten. 
 
Besluit:  

1. Advies van de schadebeoordelingscommissie over te 
nemen. 

2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 

300,00 niet terug te betalen. 
4. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten. 

 

9 ONT Aanvraag tegemoetkoming planschade Hof van Tongerloo 8 Riel 
 
Toelichting: 
De eigenaar van Hof van Tongerloo 8 te Riel 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 op 
een nabijgelegen perceel, de woning van aanvrager in waarde is 
gedaald. De schadebeoordelingscommissie heeft advies uitgebracht 
zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het advies strekt 
tot het afwijzen van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade 
vanwege voorzienbaarheid. Conform het advies kan worden 
besloten. 
 
Besluit:  

1. Advies van de schadebeoordelingscommissie over te 
nemen. 

2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 

300,00 niet terug te betalen. 
4. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten. 

 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

10 VVH Toekennen hogere waarden Wet geluidhinder Maria 
Boodschapkerk 
 
Toelichting: 
De hogere waarden Wet geluidhinder voor de verbouw en 
nieuwbouw van 17 appartementen en 2 woningen aan de van 
Malsenstraat 1 (herontwikkeling Maria Boodschapkerk) te Goirle 
moet worden vastgesteld. De geluidbelasting op de gevels is hoger 
dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. 
 
Besluit:  

1. Toekennen van de hogere waarden voor de 
herontwikkeling Maria Boodschapkerk te Goirle. 
 

11 VVH Collegebesluit Instemmen met 3 wijzigingsbesluit GR OMWB 
 
Toelichting: 
Met ingang van 1 januari 2020 is ook voor de medewerkers van de 
OMWB het private arbeidsrecht gaan gelden als gevolg van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit heeft gevolgen 
voor de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (GR OMWB). Deze dient hiermee in overeenstemming 
te worden gebracht. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met het 3de wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden en 
West Brabant 
 

 
 


