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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland - West-Brabant 2023-
2026 
 
Toelichting: 
De georganiseerde drugscriminaliteit zorgt voor veel overlast en 
gevaarzetting in woonwijken, op 
bedrijventerreinen en in het buitengebied. Het exploiteren van 
drugslaboratoriums en 
hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd gepaard met andere strafbare 
feiten, zoals diefstal van 
elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. 
Ten behoeve van de integrale samenwerking is in 2019 het 
Convenant aanpak drugscriminaliteit opgesteld. Dit convenant is 
verlopen per 1 januari 2023. Volgens de voorwaarden in het 
convenant is verlenging mogelijk na een evaluatie. Deze evaluatie is 
door de regionale werkgroep integrale veiligheid uitgevoerd, waarbij 
alle convenantpartners zijn bevraagd. Geconcludeerd is dat het 
algemeen beeld van het convenant positief is en deze met een aantal 
kleine aanpassingen voortgezet kan worden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het Convenant aanpak 
drugscriminaliteit Zeeland - West-Brabant 2023-2026. 

2. De burgemeester te mandateren om het convenant 
namens het college te ondertekenen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 PU Benoeming leden Centraal Stembureau 2023 -2026 
 
Toelichting: 
Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen in werking gegaan. 
Deze wet schaft de hoofdstembureaus af voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en een aantal andere verkiezingen. De 
hoofdstembureaus waren voor de gemeenteraadsverkiezingen ook 
centraal stembureau. Omdat de hoofdstembureaus per 1 januari 
2023 niet meer bestaan, benoemt het college van B&W per 1 januari 
2023 een nieuw centraal stembureau. 
 Het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen 
bestaat uit 3 of 5 leden, van wie er één voorzitter is en één 
plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter en de 
andere leden worden benoemd en ontslagen door het college van 
B&W. 

1. De benoeming van de leden vindt plaats voor vier 
kalenderjaren 

2. De leden van het oude hoofdstembureau kunnen worden 
benoemd als lid van het centraal stembureau. 

3. Een lid van het centraal stembureau mag geen lid zijn van 
een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor 
dezelfde verkiezing. 

 
Besluit:  

1. In te stemmen met de benoeming van (plaatsvervangend) 
leden voor het centraal stembureau 2023 – 2026. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3   Uitvoeringsprogramma VTH 2023 
 
Toelichting: 
Jaarlijks dient voor 1 februari een nieuw uitvoeringsprogramma op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te 
worden vastgesteld door de burgemeester en het college. Daarnaast 
wordt het uitvoeringsprogramma ter kennisname naar de 
gemeenteraad gestuurd. 
Verder houdt de provincie interbestuurlijk toezicht (IBT) op de 
uitvoering van de gemeentelijke taken. Daarom wordt het 
uitvoeringsprogramma toegezonden aan de provincie Noord-
Brabant, nadat het is vastgesteld door het college en de 
gemeenteraad geïnformeerd is. Graag het verzoek om 
desbetreffende uitvoeringsprogramma 2023, zoals opgenomen in de 
bijlage, vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2023 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

2. Het document ter goedkeuring voor te leggen aan de 
provincie Noord-Brabant in het kader van het 
Interbestuurlijk toezicht (IBT). 

3. De raad hierover te informeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 
 
 

FY Verzoek(en) tegemoetkoming planschade Tilburgseweg 148 en 150 
te Goirle 
 
Toelichting: 
X heeft namens eigenaar van Tilburgseweg 148 en 150 te Goirle, Y, 
een aanvraag om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in 
artikel 6.1 Wro ingediend. Gesteld wordt dat schade in de vorm van 
waardevermindering is geleden door het bestemmingsplan 
“Boschkens fase 4C” vanwege het beperken van de privacy en verlies 
van landelijke uitstraling, waardoor de woning van aanvrager in 
waarde is gedaald. De schadebeoordelingscommissie heeft advies 
uitgebracht zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het 
advies strekt tot het toewijzen van de aanvraag om tegemoetkoming 
in planschade, zij het tot een lager bedrag dan door aanvrager 
gewenst, en tot het toekennen van schadevergoeding. Conform het 
advies kan worden besloten. 
 
Besluit:  
Advies van de schadebeoordelingscommissie over te nemen; 
2. Aanvraag om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 
6.1 van de Wro toe te wijzen en schadevergoeding toe te kennen 
tot een bedrag van € 31.200,00, bestaande uit € 15.400,00 te 
compenseren waardevermindering voor het object Tilburgseweg 
148 te Goirle en € 15.800,00 voor het object Tilburgseweg 150 te 
Goirle, en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente 
vanaf 20 februari 2019 tot de dag van de uitbetaling; 
3. Dit bedrag te verhalen op derde-belanghebbende; 
4. Het betaalde drempelbedrag te restitueren; 
5. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten over het 
genomen besluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Vergunningaanvraag Maria Boodschapkerk 
 
Toelichting: 
Op 19 februari 2019 heeft uw college besloten om onder 
voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 
de Maria Boodschapkerk en af te wijken van de voorwaarde, die uw 
college eerder had gesteld, dat het rijksmonumentale karakter 
behouden dient te blijven en dat de Rijksdienst een positief advies 
moet geven over het herontwikkelingsplan en het restauratieplan 
voor de kerk om te voorkomen dat het gebouw leeg blijft staan en 
opnieuw in verval raakt. Op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad 
besloten het bijbehorende bestemmingsplan vast te stellen. 
Het bouwplan voor de Maria Boodschapkerk is sinds 2019 op 
meerdere punten aangepast naar aanleiding van de adviezen van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de monumentencommissie. 
Inmiddels is onze monumentencommissie vervangen door het 
Monumentenhuis Brabant. 
In juni 2022 is er door Blossem Invest Goirle B.V. een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 19 
appartementen in de Maria Boodschapkerk in Goirle. In oktober 2022 
heeft nogmaals overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer, 
architect, de RCE en het Monumentenhuis Brabant, het verslag van 
dit overleg is als bijlage 1 bij dit voorstel gevoegd. 
 
Besluit:  

1. Af te wijken van het advies van de RCE en over te gaan tot 
vergunningverlening voor de verbouwing van de Maria 
Boodschapkerk. 
 

 


