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1 FY Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan t Hoefke 6 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "‘t Hoefke 6” voorziet in een (vorm) wijziging van 
het bestemmingsvlak “Bedrijf” voor het perceel ’t Hoefke 6 in Riel. 
Binnen het bestaande bestemmingsvlak was het niet mogelijk om een 
nieuwe veldschuur (voor opslag materieel en educatieve doeleinden) 
te realiseren op de locatie die qua ligging en gebruik het meest voor de 
hand lag. De nieuwe veldschuur is vanwege de urgente situatie 
gerealiseerd met een tijdelijke instandhoudingstermijn met dien 
verstande dat binnen de instandhoudingstermijn het bestemmingsplan 
formeel te herzien zodat de nieuwe veldschuur binnen het 
bestemmingsvlak “Bedrijf” komt te liggen. Het bestemmingsvlak zal 
niet van omvang veranderen en ook de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden blijven verder ongewijzigd. Zoals gebruikelijk 
heeft het bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele stappen 
doorlopen. 
Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties c.q. zienswijzen van overheid 
instanties en/of belanghebbenden. Het bestemmingsplan is dan ook 
gereed om ongewijzigd vastgesteld te kunnen worden door de 
gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw college voorgesteld om het 
raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
Besluit:  
In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Herontwikkeling Emmaloods 
 
Toelichting: 
Op 12 oktober 2021 heeft uw college besloten om een positieve 
grondhouding aan te nemen ten aanzien van de realisatie van 
woningen in het bestaande pand op de locatie Emmaloods 
(binnengebied Molenstraat/Emmastraat en Oranjeplein) te Goirle, zie 
bijlage 2. Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. de woningen moeten worden gerealiseerd in de vorm van 
sociale huurwoningen, middeldure koopwoningen en/of 
extra goedkope koopwoningen; 

2. de woningen moeten worden gerealiseerd voor de 
doelgroepen starters en jongeren en/of ouderen en 
zorgbehoevenden (één-en tweepersoonshuishoudens) en/of 
een CPO; 

3. aangetoond moet worden dat het parkeren kan worden 
opgelost, waarbij op eigen terrein voldaan wordt aan de 
parkeerbehoefte; 

4. er moet voorafgaand aan de procedure nog een 
omgevingsdialoog worden gevoerd. 

  
Op 7 oktober 2022 heeft de initiatiefnemer een aangepast 
principeverzoek ingediend naar aanleiding van deze randvoorwaarden. 
Het plan bestaat uit 10 grondgebonden patiowoningen en 2 
bovenwoningen, zie bijlage 1. Er is verschil van inzicht over de 
interpretatie van de randvoorwaarden. 
 
Besluit:  
Onverkort vast te houden aan de randvoorwaarden zoals voor de 
herontwikkeling van deze locatie vastgesteld. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Goorweg ongenummerd 
 
Toelichting: 
Op 7 september 2021 heeft uw college medewerking verleend aan het 
verzoek tot het oprichten van een woning op het perceel Goorweg 1 in 
Riel ter plaatse van een bestaande loods. Op onderhavig perceel is 
reeds een bestaande, monumentale burgerwoning (Goorweg 1) 
aanwezig. Dit ligt formeel planologisch vast. De realisatie van een extra 
woning ter plaatse van een bestaande loods is in strijd met het 
vigerend bestemmingsplan omdat binnen het gehele bestemmingsvlak 
niet meer dan één woning aanwezig mag zijn. Een planologische 
procedure is dan ook noodzakelijk om de extra woning te kunnen 
realiseren. 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. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Opleggen gedeeltelijke geheimhouding anterieure overeenkomst 
Hoek Tilburgseweg Kalverstraat 
 
Toelichting: 
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2022 hebben enkele 
raadsleden inzage verzocht in de anterieure overeenkomst behorende 
bij het project Hoek Tilburgseweg Kalverstraat tussen Maas-Jacobs 
Vastgoed BV en de gemeente Goirle. Gezien de aard van de informatie 
in deze overeenkomst wordt uw college geadviseerd om gedeeltelijke 
geheimhouding op dit document te leggen. 
 
Besluit:  

1. Gedeeltelijke geheimhouding opleggen op de anterieure 
overeenkomst van het project Hoek 
Tilburgseweg/Kalverstraat tussen Maas-Jacobs Vastgoed BV 
en de gemeente Goirle. 

2. Desgevraagde inzage door raadsleden mogelijk te maken 
door tussenkomst van de griffie. 

 

5 FY Subsidie gemeentelijk monument 
 
Toelichting: 
De eigenaar van het pand Zandeind 37 te Riel is voornemens de rieten 
kap van de Vlaamsche schuur geheel te laten vernieuwen. Zandeind 37 
is aangewezen als gemeentelijk monument. Op grond van de 
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten van de gemeente Goirle, 
die geldt sinds 11 december 1991, vraagt hij hiervoor subsidie aan. 
Voorgesteld wordt om de beoogde restauratie een 
subsidie van € 4.000,00 toe te kennen. 
 
Besluit:  

1. Aanvrager een restauratiesubsidie van € 4.000,00 
toekennen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Afwijkingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid onderhoud 
rioolgemalen 
 
Toelichting: 
In 2022 is voor het onderhouden en renoveren van de rioolinstallatie, 
zoals rioolgemalen in de gemeente Goirle een Europese aanbesteding 
voorbereid en gehouden. Hiervan zijn de plannen van aanpak en 
inschrijvingen recent ontvangen en beoordeeld. De bevoegdheid voor 
opdrachtverstrekking boven de Europese drempelwaarde ligt bij het 
college. 
  
In totaal hebben wij in het kader van deze Europese aanbesteding 2 
inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvingen zijn beoordeeld op basis 
van de in het aanbestedingsdocument bekend gemaakte 
geschiktheidscriteria en gunningscriteria. De inschrijver met de laagste 
fictieve prijs, die voldoet aan de geschiktheidscriteria wordt de dienst 
gegund. 
De inschrijvingen worden beoordeeld op de volgende criteria, die 
vooraf door de inschrijvers worden aangeleverd naast de inschrijfprijs: 
1. Meerwaarde innovatie en duurzaamheid voor: 

1. Het terugdringen van het aantal storingen; 
2. Het efficiënt(er) inregelen van gemalen; 
3. Het effectief combineren van diverse werkzaamheden; 
4. Het optimaliseren door het slim gebruik en monitoren en 

inzetten van de hoofdpost (computer voor de 
afstandsbediening van pompen en gemalen); 

5. Het mogelijk toepassen van real time control om de 
capaciteiten van persleiding optimaal te benutten. 

2. Meerwaarde investeringsplan: 
Door een weloverwogen en gespreid investeringsplan wordt 
kapitaalvernietiging en (langdurig)disfunctioneren voorkomen. 
3. Meerwaarde samenwerking: 
De wijze waarop de leverancier de relatie met de opdrachtgever ziet. 
4. Meerwaarde toelichting: 
De inschrijver wordt geïnterviewd op basis van de ingediende stukken. 
 
Besluit:  

1. Ter kennisgeving aan te nemen, dat een Europese 
aanbestedingsprocedure voor het onderhoud van de 
rioolinstallaties wordt doorlopen. 

2. Mandaat en volmacht te verstrekken aan de 
gemeentesecretaris voor ondertekening van de benodigde 
documenten behorende bij deze aanbesteding, zoals de 
voorlopige gunningsbrief en -afwijzingsbrief. 



 
 
 
 
 
      
 

 

3. Voor de opdrachtverstrekking van latere investeringen 
vallende binnen deze aanbesteding het dan geldende 
mandaatbesluit te volgen. 
 

7 SO Mandaatregeling Beschermd Wonen inclusief gegevensverwerking 
2022 t/m 2024 regio Hart v Brabant 
 
Toelichting: 
Per 1 januari 2022 is Beschermd Wonen gedecentraliseerd naar alle 
gemeenten. Dit betekent dat vanuit het rijk de 
centrumgemeenteconstructie niet meer als enig geldend principe 
wordt gehanteerd en dat gemeenten onderling afspraken moeten 
maken over de uitvoering van BW. Middels de vastgestelde regiovisie 
Beschermd Wonen Hart van Brabant is besloten om in de eerste drie 
jaar van de doordecentralisatie BW (2022, 2023 en 2024) alles nog bij 
het oude te laten zoals dat nu geregeld is vanuit de 
centrumgemeenteconstructie. Oftewel: de huidige 
samenwerkingsvorm met de gemeente Tilburg als centrumgemeente 
wordt gecontinueerd. Consequentie hiervan is dat de 
regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten afgeven om het 
College van B&W van Tilburg bevoegd te maken om, namens hen, 
besluiten te nemen inzake de uitvoering van Beschermd Wonen 
(inclusief het verwerken van persoonsgegevens). 
 
Besluit:  
1.       Vaststellen van de mandaatregeling Beschermd Wonen 
2.       Vaststellen van de bijbehorende overeenkomst gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijkheden 
3.       Instemmen met het inwerking laten treden van deze 
mandaatregeling met ingang van 1 januari 2023 
4.       Deze mandaatregeling inclusief de overeenkomst gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijk-heden te ondertekenen 
 

 
 


