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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 
VRMWB en oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de 
VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. 
De VRMWB heeft de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 
en de begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. 
Op 13 juli 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de 
plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de 
begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 is de gemeenteraad in 
de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het 
Algemeen Bestuur. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname 
toegezonden. 
Wij zien geen reden om een zienswijze in te dienen. Bijgevoegd 
raadsvoorstel licht dit nader toe. 
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 april 2022 besloten tot oprichting 
van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die 
de VRMWB op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade 
adviseert en voor de veiligheidsregio’s (ongevallen)verzekeringen 
inkoopt. Het besluit (incl. toelichting) is ter kennisname toegezonden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, 
begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). 

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de 
begroting 2023 van de VRMWB en deze te verwerken in de 
begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. 

3. Kennis te nemen van de oprichting van en deelname aan 
de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

4. Deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad door 
middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY vaststellen bestemmingsplan Zandeind 6D 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Zandeind 6D” voorziet in een 
bestemmingswijziging van de huidige bedrijfswoning Zandeind 6D, 
welke voorheen deel uit maakte van het aangrenzende autobedrijf 
(Zandeind 8), in een woonbestemming (burgerwoning). De 
wenselijkheid/noodzakelijkheid om mee te werken aan dit initiatief, is 
gelegen in het feit dat de feitelijke (gebruiks)situatie, die zich al enige 
jaren voordoet, formeel planologisch wordt vastgelegd. Verder heeft 
de beoogde bestemmingswijziging ruimtelijk geen impact omdat de 
bestaande bebouwing gehandhaafd blijft. Middels deze planologische 
procedure komen er financiële middelen vrij om de huidige staat van 
de onbewoonbare woning weer bewoonbaar te maken. Zoals 
gebruikelijk heeft het bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele 
stappen doorlopen. Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties c.q. 
zienswijzen van overheid instanties en/of belanghebbenden. Het 
bestemmingsplan is dan ook gereed om ongewijzigd vastgesteld te 
kunnen worden door de gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw 
college voorgesteld om het raadsvoorstel en raadsbesluit ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  
In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Accupompgebouw Van Besouwterrein 
 
Toelichting: 
Op 29 maart 2022 hebben wij een brief van NBU ontvangen met de 
vraag om het accu- en pompgebouw op het Van Besouwterrein te 
slopen en te herbouwen. Het was de bedoeling om in het accu- en 
pompgebouw maximaal 4 appartementen te realiseren, dat is nu nog 
steeds de bedoeling. De woningtypen en prijscategorieën zijn dus nog 
steeds gelijk. 
In februari 2022 heeft NBU een constructeur van A.V.S. Engineering 
gevraagd om het accu- en pompgebouw te inventariseren. De 
conclusie van de constructeur is dat er maar één optie mogelijk is en 
dat is sloop en herbouw van het Accu pompgebouw. De 
fundering/kelder wordt hierbij overigens wel behouden. 
Naar aanleiding van deze conclusie hebben wij een contra expertise 
door Snijders ingenieursgroep uit laten voeren. Snijders neemt de 
conclusie van A.V.S. Engineering over en adviseert om het gebouw te 
slopen tot de fundering. 
 
Besluit:  
In te stemmen met de sloop en herbouw onder de volgende 
voorwaarden: 

1. Het huidige bouwvolume moet behouden blijven; 
2. Het gebouw moet in dezelfde verschijningsvorm 

teruggebouwd worden; 
3. De huidige fundering moet getoetst worden op de nieuwe 

belasting; 
4. Er moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden; 
5. Er moet voor een afwijkende steen ten opzichte van de 

nieuwbouwwoningen in de omgeving gekozen worden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Principeverzoek tijdelijke plaatsing 2 trekkershutten 
 
Toelichting: 
Er is een initiatief ingediend voor de tijdelijke plaatsing van 2 
trekkershutten op gronden behorende bij het agrarisch bedrijf aan de 
Oude Tilburgsebaan 12 a in Riel. Het betreft een pilot van 2 cabins 
van Cabiner, een organisatie die uiteindelijk een meerdaagse wandel-
trektocht wil aanbieden in de landgoederenzone aan de zuidzijde van 
de gemeente Goirle. De cabins vervullen een functie als alternatief 
verdienmodel voor agrarische ondernemers rondom natuurgebieden. 
Het plaatsen van tijdelijke trekkershutten kan niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen 
aan het initiatief is een planologisch-juridische procedure 
noodzakelijk. 
 
Besluit:  

1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van 
de tijdelijke plaatsing van 1 of 2 trekkershutten bij of nabij 
de locatie Oude Tilburgsebaan 12a in Riel, onder de 
voorwaarden dat: 

2. Aansluiting wordt gezocht bij de bestaande bebouwing 
agrarische bebouwing. 

3. Ten behoeve van de tijdelijke trekkershutten geen extra 
verharding wordt aangelegd. 

4. De tijdelijke plaatsing van trekkershutten geen negatief 
effect heeft op het aangrenzende natuurgebied en ook 
geen belemmering vormt voor de gebruiksmogelijkheden 
van (agrarische) bedrijvigheid in het gebied; 

5. Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
6. Geen medewerking te verlenen aan het tijdelijk plaatsen 

van trekkershutten nabij de Nieuwkerksedijk 
 

 


