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Instellen incidenteel hoger beroep tegen uitspraak schadevergoeding
Toelichting:
Op 13 juli 2018 hebben wij aan bezwaarmaker een last onder
dwangsom opgelegd waarin wij hem opdroegen om te stoppen met
het bedrijfsmatig uitvoeren van illegale bedrijfsmatige
garageactiviteiten op zijn woonperceel aan de Kerkstraat 74 in Goirle,
en de professionele hefbrug en diagnoseapparatuur uit het bijgebouw
op dat perceel te verwijderen. Deze last onder dwangsom hebben we
na bezwaren daartegen van bezwaarmaker weer ingetrokken.
Bezwaarmaker heeft daarop een verzoek om schadevergoeding
ingediend, omdat hem ten onrechte een last onder dwangsom was
opgelegd. Hij stelde daardoor een schade ter hoogte van € 12.347,31
te hebben geleden.
Besluit:
1. Te besluiten dat incidenteel hoger beroep wordt ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
van 29 april 2022, met kenmerk BRE 21/874 GEMW;
2. Last en volmacht te verlenen aan mr. R. de Martines,
advocaat en kantoorhoudende aan de Vlaszak 67 te Breda
bij AKD N.V., althans een van de daar werkzaam zijnde
advocaten, om ter uitvoering van het hiervoor onder
besluitpunt 1. genoemde, voor en namens de gemeente alle
noodzakelijke proceshandelingen te verrichten, een en
ander met de macht van substitutie, waaronder in ieder
geval het instellen van incidenteel hoger beroep.
3. Te besluiten dat de bevoegdheid van het college om een
procesbesluit te nemen op grond van artikel 160, eerste lid,
aanhef en onder f van de Gemeentewet in het vervolg
gemandateerd is aan de domeinhoofden, nadat daarover
eerst overleg is gevoerd met – en instemming is verkregen
van – de verantwoordelijke portefeuillehouder.
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Vaststellen en ondertekenen verkeersbesluit
Toelichting:
Sinds 2020 heeft de gemeente Goirle in samenwerking met de
provincies Noord-Brabant en Limburg een overeenkomst met
Vattenfall voor inrichting van parkeerplaatsen met oplaadpunten voor
elektrische auto’s in de openbare ruimte. In deze overeenkomst is
geregeld dat Vattenfall alle particuliere aanvragen behandelt en naar
aanleiding van een vraag een oplaadpunt plaatst wanneer aan de
gemeentelijke criteria van het vastgestelde oplaadpuntenbeleid wordt
voldaan. Voor elk oplaadpunt dient een verkeersbesluit genomen te
worden (art. 15, 1e lid, Wegenverkeerswet 1994). Daarnaast plaatst
Vattenfall jaarlijks een groter aantal laadpalen in één keer, de met de
gemeente afgestemde ‘proactieve plaatsing’, die moet voorzien in de
behoefte van de sterk toenemende vraag naar oplaadpunten.
Besluit:
Het bijgevoegde verkeersbesluit vast te stellen en te ondertekenen;
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Verzoek tot kappen bomen terrein Van Besouw
Toelichting:
De Nederlandse Bouw Unie (NBU) ontwikkelt een woonwijk op het
Van Besouw-terrein. De woningen zijn verkocht en de eerste
bewoners kunnen binnenkort in hun nieuwe huis. Tijdens de
ontwikkeling van het bouwplan zijn alle aanwezige bomen in kaart
gebracht. Een aantal van deze bomen staan in de tuinen van
bewoners. NBU heeft het behoud van deze bomen vastgelegd met een
kettingbeding in koopcontracten. Nu de kavelgrenzen in het veld
zichtbaar zijn, blijkt dat de bestaande bomen niet goed op tekening
staan. Dit betekent dat er twee kavels zijn waar beide een grote boom
op staat, die niet zijn beschreven in de koopcontracten. En er zijn twee
kavels waar volgens het koopcontract bomen staan. NBU heeft bij
deze huizen nieuwe bomen (moeraseiken) geplant. NBU heeft
hierover gesproken met de kopers. De twee kopers die nu een grote
boom in hun achtertuin hebben, willen deze bomen niet. NBU heeft
ons gevraagd of we een kapvergunning willen verlenen, om deze
situatie recht te zetten.
Besluit:
1. Niet in te stemmen met het kappen van twee bomen op het
Van Besouw-terrein;
2. NBU op te leggen om de effecten door de werkzaamheden
rond de bomen zo veel mogelijk te beperken door
groeiplaatsverbetering uit te laten voeren en de
opgebrachte grond af te laten graven door een European
Tree Worker.
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principeverzoek realisatie woning Dorpsstraat tussen 30 en 34 in
Goirle
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend om op het onbebouwde perceel
aan de Dorpsstraat tussen huisnummer 30 en 34 in Goirle een woning
te realiseren. Het perceel heeft weliswaar een woonbestemming maar
beschikt planologisch niet over een bouwvlak. Deze is op grond van
het geldende bestemmingsplanvoorschriften noodzakelijk om
daadwerkelijk een woning te kunnen realiseren. Een planologische
procedure (herziening bestemmingsplan/uitgebreide
omgevingsvergunning) is noodzakelijk om beoogde ontwikkeling
mogelijk te maken. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of
een planologische procedure ruimtelijk en planologisch gewenst is.
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan een planologische procedure
(herziening bestemmingsplan/uitgebreide
omgevingsvergunning) om de realisatie van maximaal 1
woning mogelijk te maken aan de Dorpsstraat tussen
huisnummer 30 en 34 in Goirle
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Vaststelling Beleid ontzorging
Toelichting:
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking
getreden. Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet inburgering
2021 is in de Participatiewet artikel 56a opgenomen. Op grond van dit
artikel is de gemeente verplicht om inburgeringsplichtige
asielstatushouders de vaste lasten van huur, energie, water en
zorgverzekering in te houden op de uitkering en door te betalen aan
de betreffende instanties. De uitvoering van wat staat in artikel 56a
Participatiewet is lastig uit te voeren. In regionaal verband is een
werkbaar alternatief uitgewerkt. Dit alternatief is opgenomen in de
bijlage. Met dit alternatief voeren we de plicht tot ontzorgen uit, in de
geest van de wet. Een onderdeel van de ‘ontzorging’ is het aanpassen
van het beleid voor toekenning een overbruggingsuitkering voor de
betaling van de eerste huur. Het ‘Beleid ontzorging gemeente Goirle’
bieden we nu ter vaststelling aan uw college aan.
Besluit:
1. het beleid ten aanzien van het ontzorgen op grond van
artikel 56a Participatiewet vast te stellen, zoals opgenomen
in de bijlage;
2. in te stemmen met het toekennen van een
overbruggingsuitkering in de vorm van bijstand om niet aan
inburgeringsplichtige asielstatushouders.

