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1 FY Lager vaststellen subsidie 
 
Toelichting: 
Op 11 juni 2020 heeft uw college een subsidie van € 3.386,77 
toegekend aan het duurzame initiatief van Groener Goirle. 
Inmiddels is de activiteit uitgevoerd, maar het toegekende 
subsidiebedrag is niet helemaal gebruikt. 
 
Besluit:  

1. De subsidie voor het duurzame initiatief van Groener 
Goirle vast te stelen op € 2.708,33. 

2. De niet gebruikte subsidie (€ 678,44) van Groener Goirle 
terug te vorderen. 

3. De brief “vaststellen subsidie” aan Groener Goirle te 
versturen. 

 

 
  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

 

2 FY principeverzoek Koestraat 3 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om op het perceel Koestraat 3 
te Riel een tweetal recreatiewoningen te plaatsen. In het verzoek 
wordt tevens gevraagd of een aantal reeds geplaatste bouwwerken 
gelegaliseerd kunnen worden. Dat vraagstuk zal in een afzonderlijk 
handhavingstraject   behandeld worden. Dit voorstel ziet alleen toe 
op het verzoek om twee recreatiewoningen te mogen realiseren op 
vernoemd perceel. 
Het perceel Koestraat 3 kent twee bestemmingen. Een deel van het 
perceel, waar onder meer de woning op staat, is bestemd als 
“Agrarisch-bedrijf”. Het overige deel heeft de bestemming 
“Agrarisch”. Het perceel heeft een totale oppervlakte van ruim 4 
hectare. In 2016 is de voormalige bedrijfswoning middels een 
uitgebreide omgevingsvergunning gewijzigd naar een 
burgerwoning. 
Initiatiefnemer is voornemens om ten zuiden van de woning twee 
recreatiewoningen te plaatsen. Betreffende plek waar de 
recreatiewoningen zijn voorzien, is bestemd als “Agrarisch”. Binnen 
de huidige planregels is het niet mogelijk om binnen de bestemming 
“Agrarisch” (recreatie)woningen te realiseren. Een planologische 
procedure is noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw college ter 
overweging voorgelegd of u bereid bent een planologische 
procedure te volgen ten behoeve van de realisatie van twee 
recreatiewoningen op de locatie Koestraat 3. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure om de realisatie/plaatsing van twee 
recreatiewoningen op het perceel Koestraat 3 in Riel 
mogelijk te maken. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 BV Bestuursrapportage I 2021 
 
Toelichting: 
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2021 volgt, na 
het vaststellen van de begroting, nu de 1e bestuursrapportage. Deze 
tussentijdse rapportage betreft de stand van zaken na de eerste vier 
maanden van het jaar (peildatum 30 april 2021). Naast vermelding 
van beleidsmatige en financiële afwijkingen bevat de BURAP 
voorstellen tot bijsturing op beleid en/of middelen, en vermeldt het 
de eventuele kansen en risico’s per thema. Daarnaast geven we een 
update over de stand van zaken rondom de bezuinigingen 2020 en 
2021 en we vragen uw raad om decharge voor de structureel 
gerealiseerde bezuinigingen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage (burap) 
2021; 

2. In te stemmen met het daarbij behorende concept 
raadsvoorstel en -besluit en deze door te geleiden naar de 
gemeenteraad; 

3. In te stemmen met het toevoegen van de volgende 
beleidsvoornemens met een structureel effect aan de lijst 
B-voorstellen bij de begroting 2022: 

4. Personeels- en salarisadministratie (thema 5.2) 
5. Projectleiders Equalit (thema 5.2) 

 

 


