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FY Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek en dwangsom
Toelichting:
Op 13 april 2021 heeft uw college een verzoek van betrokkene om handhaving
afgewezen. Het verzoek was gericht tegen het opslaan van sloopafval en
vervuilde grond op het bouwterrein van de voormalige Van Besouw fabriek aan
de Kerkstraat in Goirle. Tegelijkertijd met de afwijzing van het
handhavingsverzoek heeft uw college besloten geen dwangsommen
verschuldigd te zijn wegens het niet tijdig beslissen op het handhavingsverzoek.
Tegen deze besluiten heeft betrokkene bezwaar gemaakt. De commissie voor
bezwaarschriften heeft een hoorzitting over het bezwaar gehouden en een
advies uitgebracht. De commissie adviseert uw college om de bezwaren gericht
tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek ongegrond te verklaren, en dit
besluit in stand te laten.
De commissie adviseert om het bezwaar met betrekking tot de dwangsommen
gegrond te verklaren, en om dit besluit te herroepen, en een nieuw besluit te
nemen met inachtneming van de overwegingen van de commissie. In deze nota
wordt uw college geadviseerd om dit advies over te nemen, en te besluiten op
het bezwaar conform het advies van de commissie.
Besluit:
1. Conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften het
bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.
2. Conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften het
bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van de dwangsom wegens
niet tijdig beslissen op het handhavingsverzoek ontvankelijk en
gegrond te verklaren, dit besluit te herroepen en alsnog besluiten
tot het toekennen van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen

2

FY REKS-aanbesteding voortzetting projectleiderschap
Toelichting:
Dit voorjaar is de REKS 1.0 door alle 9 gemeenten in Hart van Brabant, de 3
waterschappen en de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Gestart is met de
uitwerking van dit REKS-bod, de voorbereiding van de oprichting van een
regionaal publiek ontwikkelbedrijf, de voorbereiding voor de regionaal
klimaatfonds en de voorbereiding van de REKS 2.0. De REKS is een regionaal
project. De afgelopen jaren zijn projectleidersuren ten behoeve van het REKS
proces ingehuurd. In eerste instantie door de provincie Noord-Brabant. In 2020
heeft de gemeente Tilburg namens de Regio Hart van Brabant de opdracht aan
de Rebel Group gecontinueerd. Dit contract loopt op 1 januari 2022 af. De
komende periode zal een Europese aanbestedingsprocedure worden
voorbereid, maar door het vertrek van de ambtelijke procesregisseur kan deze
niet voor 1 januari 2022 afgerond worden. Continuïteit in uren en kennis tot
een nieuwe projectleider voor de begeleiding van het REKS-proces is
geselecteerd, is een vereiste om uitvoering te kunnen blijven geven aan de
REKS. De waarde van de totale opdracht brengt met zich mee dat in ieder geval
meervoudig onderhands aanbesteed zou moeten worden. Om de
eerdergenoemde redenen zoals kennis en continuïteit wordt in deze nota
voorgesteld om af te wijken van het aanbestedingsbeleid en het regionaal
projectleiderschap enkelvoudig te gunnen. Een van de andere regiogemeenten
moet dit doen namens de Regio Hart van Brabant, omdat provincie en
gemeente Tilburg dit door de eerdere aanbestedingen niet meer mogen.
Besluit:
In afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid via een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding het regionaal projectleiderschap REKS te gunnen
aan Rebel Transitiemanagement BV en deze partij in te huren tot 1 mei 2022
tot een maximum drempelbedrag van EUR € 99.450,= ex. BTW.
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FY Randvoorwaarden Dorpsstraat 1
Toelichting:
De eigenaar van Dorpsstraat 1 heeft een verzoek ingediend om de locatie
Dorpsstraat- Tilburgseweg te gaan ontwikkelen. Daarbij zal de horecafunctie in
elk geval kleiner worden, maar mogelijk ook in zijn geheel beëindigd worden (al
dan niet op termijn).
In de notitie Woningbouwprogramma en prioritering 2020, heeft het college
vastgelegd hoe zij, bij de nieuwe woningbouwlocaties, sturing wil geven om zo
goed mogelijk invulling te geven aan het gewenste woningbouwprogramma.
De eerste stap daarbij is dat zij randvoorwaarden stelt voor de nieuwe locaties.
Voorgesteld wordt om de randvoorwaarden voor de locatie Dorpsstraat 1 te
Goirle, die zijn opgenomen in de bijlagen, vast te stellen.
Besluit:
1. De randvoorwaarden voor de locatie Dorpstraat 1 vast te stellen.
2. De initiatiefnemer hiervan in kennis te stellen.
3. De gemeenteraad informeren over de vastgestelde
randvoorwaarden met bijgevoegde RIB.

