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1 
 
 

FY vrijgave ontwerpbestemmingsplan Zuidrand, van Besouw, fase 2 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Van 
Besouw fase 2" heeft vanaf 
2 december 2021 tot en met 22 december 2021 ter inzage gelegen. 
Naast een tweetal ingezetenen (omwonenden) heeft ook waterschap 
De Dommel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op 
het voorontwerpbestemmingsplan. De formele reacties zijn verwerkt 
in een eindverslag en zijn als bijlagen toegevoegd aan dit voorstel. 
Naar aanleiding van de formele inspraakreacties van waterschap De 
Dommel wordt de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan 
aangepast c.q. aangevuld waardoor er wordt toegekomen aan de 
ingediende inspraakreactie van het waterschap. De inspraakreacties 
van omwonenden leiden niet tot een aanpassing van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Door in te stemmen met de 
eindverslagen en de daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien 
van het voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische 
procedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) 
opgestart worden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de eindverslagen inzake het 
gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro en 
inspraakprocedure; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in de eindverslagen; 

3. Genoemde eindverslagen vast te stellen ; 
4. De gemeenteraad in kennis te stellen van de vastgestelde 

eindverslagen; 
5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Zuidrand Goirle, 

locatie Van Besouw fase 2” gereed te maken om als 
ontwerp ter inzage te leggen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Beslissing op bezwaar inzake verzoek tot handhaving op het Van 
Besouwterrein te Goirle 
 
Toelichting: 
Per brief van 22 juli 2021, door ons ontvangen op 23 juli 2021, heeft 
bezwaarmaker een verzoek tot handhaving ingediend inzake 
vermeende overtredingen door de Nederlandse Bouw Unie (hierna: 
derde-belanghebbende). Bij brief van 18 augustus 2021 hebben wij 
bezwaarmaker verzocht het handhavingsverzoek nader aan te vullen 
en daarbij tevens de termijn opgeschort. 
 
Besluit:  

1. Bezwaarmaker aan de Kerkstraat 74a te Goirle 
ontvankelijk te verklaren; 

2. Bezwaren van bezwaarmaker deels gegrond en deels 
ongegrond te verklaren; 

3. De geconstateerde gebreken te herstellen; 
4. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen en het 

verzoek om handhaving alsnog te weigeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Accupompgebouw Van Besouwterrein 
 
Toelichting: 
Op 29 maart 2022 hebben wij een brief van NBU ontvangen met de 
vraag om het accu- en pompgebouw op het Van Besouwterrein te 
slopen en te herbouwen. Het was de bedoeling om in het accu- en 
pompgebouw 4 appartementen te realiseren, dat is nu nog steeds de 
bedoeling. De woningtypen en prijscategorieën zijn dus nog steeds 
gelijk. 
In februari 2022 heeft NBU een constructeur van A.V.S. Engineering 
gevraagd om het accu- en pompgebouw te inventariseren. De 
conclusie van de constructeur is dat er maar één optie mogelijk is en 
dat is sloop en herbouw van het Accu pompgebouw. De 
fundering/kelder wordt hierbij overigens wel behouden. 
Naar aanleiding van deze conclusie hebben wij een contra expertise 
door Snijders ingenieursgroep uit laten voeren. Snijders neemt de 
conclusie van A.V.S. Engineering over en adviseert om het gebouw te 
slopen tot de fundering. 
 
Besluit:  
In te stemmen met de sloop en herbouw onder de volgende 
voorwaarden: 

1. Het huidige bouwvolume moet behouden blijven; 
2. Het gebouw moet in dezelfde verschijningsvorm 

teruggebouwd worden; 
3. De huidige fundering moet getoetst worden op de nieuwe 

belasting; 
4. Er moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden; 
5. Er moet voor een afwijkende steen ten opzichte van de 

nieuwbouwwoningen in de omgeving gekozen worden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 SO Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 - 2026 
 
Toelichting: 
Op 5 oktober 2021 werd de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026, 
Goirle GLANST, door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de 
kaders voor 2022 – 2026 bepaald. Daarnaast is op 16 maart 2021 de 
cultuurnota door de gemeenteraad vastgesteld. De 
uitvoeringsagenda beschrijft de manier waarop we als gemeente de 
komende vier jaar uitvoering willen geven aan de ‘Beleidsvisie Sociaal 
Domein 2022-2026’ en de cultuurnota. De uitvoeringsagenda ligt nu 
ter besluitvorming aan u voor. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 
2022-2026 

2. Instemmen met de Raadsinformatiebrief uitvoering 
zienswijze raad op uitvoeringsagenda Sociaal Domein 
2022-2026. 

 

 
 
 


