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1 FY Vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Oude Tilburgsebaan 20a 
 
Toelichting: 
Op 9 februari 2021 heeft uw college een positieve grondhouding 
aangenomen om een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) op te starten om een deel van het perceel, gelegen 
achter Oude Tilburgsebaan 20a, met de bestemming ‘Agrarisch-
Landschap- en natuurwaarden’ te wijzigen in een woonbestemming 
ten behoeve van de aanleg van een zwemvijver. Feitelijk wordt het 
betreffende perceel al deels gebruikt als tuin maar formeel zijn de 
bebouwingsmogelijkheden op dat deel van het perceel beperkt door 
de agrarische bestemming die erop rust. Het (concept) 
voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, is ambtelijk 
beoordeeld en akkoord bevonden. De tervisielegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan kan derhalve worden gestart. 
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg 
worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte worden ten 
behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure een aantal 
punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor niet 
telkens een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het concept-
voorontwerpbestemmingsplan; 

2. Inspraak te starten; 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 
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SO Evaluatie Doorontwikkeling t Loket 2020 - 2021 
 
Toelichting: 
Van maart 2020 tot maart 2021 is de pilot Doorontwikkeling ’t Loket 
uitgevoerd. Hieronder leest u over de gestelde doelen van de pilot en 
over de opzet, bevindingen en aanbevelingen die voortkomen uit de 
evaluatie. De enquête is in het eerste kwartaal 2021 uitgezet onder de 
medewerkers en partners. Omdat de ontwikkelingen in het sociaal 
domein kort op elkaar volgen, zijn de belangrijkste conclusies uit deze 
evaluatie tussentijds gedeeld met de betrokken ambtenaren. Veel van 
wat geconcludeerd is in de evaluatie heeft een plek gevonden in de 
aanbesteding van het voorliggend veld en heeft ook als input gediend 
voor de werkgroepen voor de regionale inkoop in het sociaal domein. 
Daarnaast blijft de toegang in ontwikkeling en nemen we in de 
aansturing en uitvoering de aanbevelingen uit de evaluatie ter harte. 
We informeren u graag over het verloop en de evaluatie van de pilot 
en delen onze inzichten. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot 
doorontwikkeling ’t Loket 2020 - 2021. 

2. De raad te informeren met de bijgaande 
raadsinformatiebrief. 

 
 
 
 
 


