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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Deelnemen aan Stila 
 
Toelichting: 
Met de Stimuleringsregeling landschap van de provincie kunnen 
particuliere grondeigenaren in het buitengebied subsidie aanvragen 
voor het treffen van maatregelen die bijdragen aan natuur of 
landschapsbehoud. Om deel te kunnen nemen aan Stila, moet een 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie en stichting het Noord 
Brabants landschap worden getekend. 
 
Besluit:  

1. Per 2022 deel te nemen aan de nieuwe Stimuleringsregeling 
landschap (Stila) 2020-2023. 

2. Het gehele buitengebied van Goirle open te stellen voor de 
regeling. 

3. Voor 2022 en 2023 € 12.500,00 in te zetten voor Stila uit het 
bestaande budget voor duurzaamheid en dit in de begroting 
op te nemen. 

4. De wethouder mandateren om de 
samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan de 
stimuleringsregeling landschap te ondertekenen. 
 

2 FY Principeverzoek woning Marijkestraat 30 Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een 
woning op het perceel Marijkestraat 30 in Goirle. Dit biedt de huidige 
eigenaar van het aangrenzende perceel Oranjeplein 20 de mogelijkheid 
om een seniorenwoning te realiseren achter de bestaande woning. De 
bestaande woning kan vervolgens door een van de kinderen bewoond 
kan gaan worden. Het initiatief past niet in het bestemmingsplan, dat 
op deze locatie geen ruimte biedt voor een extra 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 woning op 
het perceel Marijkestraat 30 in Goirle 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 
 
Toelichting: 
Vanuit dienstverlenend oogpunt verwijzen wij bezoekers aan de 
milieustraat naar beschikbare alternatieven. Dit doen we via de 
website en middels een bord aan de poort. De bedrijven waarnaar we 
verwijzen moeten echter zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening Goirle. Dit is per abuis niet opgenomen. Met 
dit collegebesluit herstellen wij deze administratieve omissie. De voor 
Goirle beschikbare alternatieven op acceptabele afstand zijn de 
commerciële milieustraten van Grondverzet en transportbedrijf 
Donders bv in Esbeek en Verhoeven bv in Tilburg. 
  
Tevens stellen wij voor om het Uitvoeringsbesluit van de 
Afvalstoffenverordening aan te passen op het punt brenglocatie PMD. 
Door de gewijzigde huis-aan-huis inzameling van duocontainers voor 
PMD en papier, is het aanleveren van PMD op de milieustraat drastisch 
afgenomen. Daarnaast is geconstateerd dat het PMD dat ingeleverd 
wordt op de milieustraat grotendeels afkomstig is van bedrijven en 
ernstig vervuild is, met afkeur van de containers tot gevolg. Dit is een 
onwenselijke situatie en vormt bovendien een onvoorziene 
schadepost. 
 
Besluit:  
1)      In te stemmen met het aanwijzen van twee alternatieve 
brenglocaties voor c-hout, dakleer, gips, grond, puin, tuinafval en 
vlakglas. 
2)      In te stemmen met het per 14 juli 2021 beëindigen van de 
ontvangst van pmd-afval (verpakkingen) op de milieustraat. 
3)      Het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2021’ 
vast te stellen en het huidige Uitvoeringsbesluit in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Principeverzoek Hoek Poppelseweg - Edisonstraat huisvesting 
arbeidsmigranten 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend ten behoeve van de realisatie van 
een aantal logiesgebouwen ten behoeve van arbeidsmigranten op 
perceel hoek Poppelsweg-Edisonstraat Goirle, bekend als de 
Somersetlocatie. Uitgaande van 5 gebouwen van 2 bouwlagen wordt 
beoogd op de locatie maximaal aan 200 personen logies te bieden. Het 
initiatief past niet in het bestemmingsplan Tijvoort, dat op deze locatie 
uitsluitend ruimte biedt voor bedrijvigheid. 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 wijzigen van de bestemming 
van het perceel hoek Poppelseweg - Edisonstraat ten behoeve van de 
logiesgebouwen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 

5 FY Principeverzoek Koestraat 1a 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om op het perceel Koestraat 1a te 
Riel een zorgfunctie te realiseren voor de opvang van jonge zwangere 
vrouwen met psychische klachten en verslavingsgevoeligheid. Het 
perceel Koestraat 1a te Riel is gelegen in het bestemmingsplan 
“Buitengebied Goirle” en is daarin bestemd als “Wonen”. Binnen de 
huidige planregels is het niet mogelijk om binnen de bestemming 
“wonen” een zorgfunctie te bedrijven. Een planologische procedure is 
noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw college ter overweging 
voorgelegd of u bereidt bent een planologische procedure te volgen 
ten behoeve van een zorgfunctie op de locatie Koestraat 1a te Riel. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure om de huidige bestemming van Koestraat 1a te 
Riel (“wonen”) te wijzigen in een maatschappelijke 
bestemming ten behoeve van een zorgfunctie voor de 
opvang van jonge zwangere dames met psychische klachten 
en verslavingsgevoeligheid. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 
 
 

BV Mei circulaire 
 
Toelichting: 
Op 31 mei is de meicirculaire 2021 verschenen. De circulaire 
informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de 
algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-
uitkeringen voor de jaren 2021 en verder. De circulaire bevat ook 
informatie over het aanvullende compensatiepakket in verband met 
de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zoals te doen gebruikelijk 
worden het college en de gemeenteraad geïnformeerd over de 
belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire, en over wat dat 
betekent voor de gemeente Goirle. 
  
Het bestemmen van middelen die voortkomen uit de circulaire 
(algemene uitkering gemeentefonds) is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. De uitkomsten van de meicirculaire 2021 voor 
kennisneming aannemen en deze verwerken in de de 
conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025; 

2. In te stemmen met het reserveren van de budgetten voor 
de taakmutaties zoals geduid in het overzicht; 

3. In te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
 

7 SO Samenwerkingsconvenant 
 
Toelichting: 
Het college wordt gevraagd om in te stemmen met een convenant dat 
zes gemeenten (waaronder Goirle) zijn overeengekomen met de 
Bibliotheek Midden-Brabant. In dit convenant staan afspraken over de 
inhoud en vorm van de samenwerking en over de 
financieringsstructuur van het producten- en dienstenpakket dat de 
bibliotheek de betrokken gemeenten aanbiedt. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het convenant Optimale samenwerking 
in de regio, Samen naar meer focus en impact van 
Bibliotheek Midden-Brabant en zes deelnemende 
gemeenten; 

2. Wethouder Swaans te mandateren om het bij punt 1 
genoemde convenant namens het college te ondertekenen; 

3. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

  


