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Klantervaringsonderzoek Participatiewet
Toelichting:
In het voorjaar van 2019 is in opdracht van de gemeente door
onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ een klantervaringsonderzoek
Participatiewet uitgevoerd onder alle inwoners met een actieve
voorziening vanuit de Participatiewet en inwoners die gebruik maken
van het minimabeleid of re-integratieaanbod. Ook intermediairs die
inwoners begeleiden die gebruik maken van genoemde
voorzieningen zijn bevraagd. Voor de gemeente Goirle is het
belangrijk om te weten hoe inwoners en intermediairs de door de
gemeente georganiseerde ondersteuning vanuit de Participatiewet,
het minimabeleid en het re-integratieaanbod ervaren. Met deze
informatie krijgt de gemeente inzicht in de ervaringen en kan de
gemeente de dienstverlening waar nodig verbeteren. Het onderzoek
is ook bedoeld om informatie op te halen voor de evaluatie en
doorontwikkeling van het minimabeleid. Het onderzoek biedt
daarnaast de mogelijkheid om deelnemers voor een nog op te zetten
klantenpanel te werven.
Besluit:
1
2
3
4
5
6

Kennis te nemen van het klantervaringsonderzoek
Participatiewet;
De genoemde elementen in de nota te gebruiken als
bouwstenen voor evaluatie minimabeleid;
De haalbaarheid van een klantenpanel Participatiewet
nader te onderzoeken;
De uitkomsten mee te nemen in de organisatie van de
doorontwikkeling van ’t Loket;
De Raad te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Het huidige rapport te gebruiken als 0-meting
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Beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019
Toelichting:
Recentelijk is de ‘Beleidsregel inzake rioolheffing garageboxen 2019’
vastgesteld door uw college. Deze beleidsregel behoeft enige
aanpassing zodat deze ook formeel aan de gewenste vereisten
voldoet.
Met ingang van 2018 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in de
‘Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018’
van gemeente Goirle.
Deze aanpassingen hebben de gewenste uitwerking, behalve bij een
specifieke groep waar de aanpassingen onevenredig nadelig
uitwerken. Deze specifieke groep betreft de losse garageboxen in de
gemeente. In het belastingjaar 2018 is geconstateerd dat deze groep
niet in de heffing werd meegenomen vanwege een blokkeercode bij
de desbetreffende objecten (losse garageboxen). Deze blokkades zijn
weggenomen en begin 2019 is er een informatieve brief verzonden
aan de eigenaren van losse garageboxen waarin werd aangegeven
dat deze bij de aanslagoplegging van 2019 meegenomen zouden
worden voor de rioolheffing. Dit heeft geleid tot veel reacties van
belastingplichtigen.
Besluit:
1
2

Instemmen met ‘Beleidsregel voor de rioolheffing
garageboxen voor het belastingjaar 2019’
Instemmen met de werkwijze dat bij het opstellen van
de verordening op de heffing en de invordering van
rioolheffing 2020 deze beleidsregel verwerkt zal worden
in deze verordening rioolheffing 2020.
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Start renovatie Pastorenbuurt
Toelichting:
De Pastorenbuurt is een wijk in het zuidwesten van Goirle. De wijk
stamt uit de jaren ’60. Sindsdien is er weinig veranderd aan de
inrichting van de openbare ruimte. Technisch gezien is de openbare
ruimte in slechte staat, de inrichting is erg verouderd en de wijk oogt
erg stenig. Al decennialang vragen bewoners van de wijk om
vernieuwing van de openbare ruimte. De eerste plannen voor de
aanpak van de wijk dateren uit 2013 maar zijn inmiddels verouderd
en onjuist. Eind 2018 is de voorbereiding van het project opgestart.
Inmiddels zijn de interne kaders en ontwerpuitgangspunten
vastgesteld. Duurzaamheid, het klimaatrobuust inrichten van de wijk
en burgerparticipatie zijn speerpunten van het project. Daarom
wordt er momenteel een uitgebreide enquête gehouden in de buurt.
Het college wordt gevraagd de notitie ontwerpuitgangspunten vast
te stellen en het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen.
Besluit:
1
2

De notitie ontwerpuitgangspunten Pastorenbuurt vast te
stellen;
Een voorbereidingskrediet van € 200.000,00 beschikbaar
te stellen uit de Infraplannen wegen en riool & water
(50/50).

B&W besluit van 27 augustus
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Herfinanciering hoogrentende geldleningen
Toelichting:
Gelet op de dalende rente van langlopende geldleningen is kritisch
gekeken naar onze leningen- portefeuille. In het verleden zijn leningen
afgesloten waarbij toen in de overeenkomsten is opgenomen dat er
gedurende de looptijd geen extra aflossing is toegestaan en dat er ook
geen tussentijdse renteconversie van toepassing is. Omdat de rente
verder is gezakt is begin dit jaar een gesprek met de BNG geweest of
het toch mogelijk is om diverse hoogrentende geldleningen te
herfinancieren. Het betreft leningen die zijn afgesloten tussen
augustus 2002 en november 2004 met percentages tussen 4,315% en
4,895%. Ondanks de forse boeterente van € 1.670.000,00 is het voor
de gemeente toch gunstig om te herfinancieren.
Besluit:
In te stemmen met de herfinanciering van de hoogrentende
geldleningen

