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Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

VVH

Opleggen last onder dwangsom perceel Poppelseweg te Goirle
Toelichting:
Tijdens een controle op 18 juni 2018 en bij hercontrole op 26 maart
2019 is vastgesteld dat op het perceel Poppelseweg 3 te Goirle een
vijftal bouwwerken aanwezig zijn. Voor een bijgebouw is in het
verleden een vergunning verleend. Dit bijgebouw was in gebruik als
clubhuis voor een motorclub. Dit gebruik bleek bij de hercontrole in
maart 2019 te zijn gestaakt.
De overige vier bouwwerken zijn zonder vergunning opgericht.
Legalisatie middels verlening van een vergunning achteraf is niet
mogelijk. Ondanks het verzoek daartoe zijn de bouwwerken niet
verwijderd. Uw college wordt dan ook gevraagd om een last onder
dwangsom op te leggen.
Besluit:
1 De eigenaar van een perceel aan de Poppelseweg te Goirle,
onder oplegging van een last onder dwangsom, gelasten om
binnen 6 weken een aantal bouwwerken van het perceel te
verwijderen en verwijderd te houden;
2 De eigenaar van het perceel hiervan op de hoogte te stellen
middels bijgevoegd besluit.
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BDO

Vaststellen wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Hart van
Brabant
Toelichting:
Het college heeft op 10 september besloten om de gemeenteraad
toestemming te vragen om de gemeenschappelijke regeling Regio
Hart van Brabant te wijzigen.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2019
besloten het college toestemming te verlenen. Het college besluit
nu de wijziging definitief vast te stellen.
De wijziging treedt pas in werking als deze door alle deelnemende
gemeenten is vastgesteld en als de gewijzigde regeling is
gepubliceerd in de Staatscourant.
Besluit:
De volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio
Hart van Brabant definitief vast te stellen:
Het toevoegen van artikel 23a:
Verplichtingen deelnemers
1 De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de GR
Regio Hart van Brabant te allen tijde over voldoende middelen
beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen
voldoen.
2 lndien aan het algemeen bestuur van de GR Regio Hart van
Brabant blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de
begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan
Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing
van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respectíevelijk een
verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken tot
toepassing van de artikelen 198 en 199 Provinciewet.
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ONT

Collegeadvies Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
(Wvggz)
Toelichting:
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke
gezondheidzorg (Wvggz) in. De Wvggz vervangt samen met de Wet
Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnamen
psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz richt zich op
mensen met een psychiatrische aandoening. De Wzd richt zich op
mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische
aandoening. Deze twee wetten samen regelen de mogelijkheden
van verplichte zorg. Met deze nieuwe wetten wordt het mogelijk om
de zorg centraal te stellen; en niet langer de gedwongen opnames.
Het uitgangspunt: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als
noodzakelijk.
Besluit:
1. De nieuwe taken van de burgemeester bij het besluiten over
een crisismaatregel (CM) toe te wijzen aan het regionale
Crisisinterventieteam (CIT). Het gaat om a) het horen van
betrokkenen, b) het verzamelen van relevante informatie
voor het besluit en c) het bepalen van de vorm van verplichte
zorg.
2. Het proces voor Zorgmachtiging toe te wijzen aan het Zorgen Veiligheidshuis te beleggen met specifiek:
a. de meldfunctie en de beoordeling (triage) aan het
Crisisinterventieteam (CIT); en
b. het verkennend onderzoek (VO) aan Team Verkennend
Onderzoek
3. De specifieke Wvggz-gelden vanuit het Rijk
(septembercirculaire 2019) beschikbaar te stellen aan regio
Hart van Brabant om de gezamenlijke uitvoering te
bekostigen.
4. Het wettelijk verplichte Regionaal overleg als volgt in te
richten:
a. Eén overleg voor het gehele district Zeeland-West
Brabant. Deze omvang wordt tenminste heel 2020
voorgezet om aan het eind van het jaar te besluiten of dit
wel of niet wenselijk is.
b. De gemeentelijke vertegenwoordiging te beleggen bij
medewerkers.
c. Per centrumregio één medewerker af te vaardigen als
vertegenwoordiger.
5. De ketensamenwerking rondom de Wvggz ook regionaal te
monitoren in het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Regio

6.

Hart van Brabant. De ketenpartners GGz Breburg en het
Openbaar Ministerie sluiten ook aan.
De implementatie van de gemeentelijke Wvggz-taken na 3
maanden én na 6 maanden te evalueren met de regionale
projectorganisatie om in de uitvoering tijdig bij te kunnen
sturen.
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Incidentele subsidies 3e en 4e kwartaal 2019
Toelichting:
De afgelopen maanden is een elftal incidentele subsidieaanvragen
binnengekomen bij de gemeente Goirle. Het betreft zowel
incidentele aanvragen voor een Activiteitensubsidie als aanvragen
voor het Bruisfonds. Het subsidieplafond voor het Bruisfonds is
€ 10.000 voor 2019. Voor het 3e en 4e kwartaal is nog € 3.487
beschikbaar. Het subsidieplafond voor de Activiteitensubsidie voor
2019 is eveneens €10.000. Voor het 3e en 4e kwartaal is hier nog
€ 2.285 beschikbaar. Geconstateerd wordt dat beide
subsidieplafonds ruimschoots overvraagd worden. Voor alle
aanvragen geldt dan ook het advies om deze lager te verlenen dan
aangevraagd of af te wijzen. Desalniettemin wordt het Bruisfonds
met onderstaande voorstellen met € 915,00 overschreden. Een
toelichting per subsidieaanvraag volgt hieronder.
Besluit:
1 De subsidieaanvraag van Theatergroep Boktor tbv de
voorstelling Zuidrand gedeeltelijk toe te kennen;
2 De subsidieaanvraag van SPOT! Theater tbv de musical
Curtains gedeeltelijk toe te kennen;
3 De subsidieaanvraag tbv de musical Hairspray gedeeltelijk toe
te kennen;
4 De subsidieaanvraag van SCAR tbv de kerstwandeling
gedeeltelijk toe te kennen;
5 De subsidieaanvraag van de Contactraad Cultuur Goirle tbv de
ZomerUitmarkt af te wijzen;
6 De subsidieaanvraag van het Polderhofje tbv de kerststal
gedeeltelijk toe te kennen;
7 De subsidieaanvraag van de Dahliavereniging tbv de
jubileumviering af te wijzen;
8 De subsidieaanvraag van bewonersinitiatief Het Elfde Geheim
gedeeltelijk toe te kennen;
9 De subsidieaanvraag van de stichting Opstapbus gedeeltelijk
toe te kennen;
10 De subsidieaanvraag van GSBW tbv Voetbal Memories
gedeeltelijk toe te kennen;
11 De subsidieaanvraag van het Mill Hillcollege tbv de werkgroep
Derde Wereld gedeeltelijk toe te kennen.
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ONT

Principeverzoek realisatie 6 levensloopbestendige woningen
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnengekomen om nabij Heisteeg 1 te
Riel een zestal levensloop bestendige woningen te realiseren. Het
geldende bestemmingsplan staat de realisatie van woningen ter
plaatse niet toe. Er zal een planologische procedure gevolgd moeten
worden om de realisatie mogelijk te kunnen maken. In dit voorstel
wordt aan uw college voorgelegd of een planologische procedure
ruimtelijk gewenst is.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan een planologische procedure
om de realisatie van zes levensloopbestendige woningen mogelijk
te maken nabij Heisteeg 1 te Riel.
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OND

Wijziging deurwaarder
Toelichting:
In GHO verband stappen we over naar één gezamenlijk partij voor
de uitvoering van zowel de privaatrechtelijke als de
publiekrechtelijke invordering (bijlage 2). Met publiekrechtelijke
invordering wordt in dit voorstel bedoeld: (dwang)invordering van
gemeentelijke belastingen en leges. We sluiten een nieuw contract
af met Flanderijn Invordering B.V. te Venray (kantoor in Tilburg). Om
dit in orde te maken, moet een aantal zaken formeel geregeld
worden. Voorgesteld wordt om de medewerkers van Flanderijn aan
te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als
belastingdeurwaarders. Daarnaast wordt voorgesteld om het
mandaatregister te wijzigen.
Besluit:
1 Vast te stellen het “Besluit aanstelling en aanwijzing
onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar Goirle”.
2 Vast te stellen het “Besluit Wijziging mandaatoverzicht” en het
mandaatoverzicht hierop aan te passen.

