Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 9-1-2019
Nr.

D2018-12001088

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Beslissing op verzoek ingebrekestelling Poppelseweg 1 04
Toelichting:
Bij brief van 5 december 2018, ontvangen op 6 december 2018, is uw college
in gebreke gesteld in verband met het niet tijdig beslissen op twee
handhavingsverzoeken.
Besluit:
Te besluiten dat geen dwangsom verschuldigd is in verband met
bouwwerkzaamheden aan de Poppelseweg 1 04 wegens niet tijdig beslissen.

D2018-10005409

MDV

Projectvoorstel Doorontwikkeling lokale toegang
Toelichting:
De transformatie binnen het sociaal domein is in 2015 ingezet. Er zijn destijds
keuzes omtrent de positionering en inrichting van de lokale toegang gemaakt.
Na vier jaar ervaring constateren gemeente en partnerorganisaties een aantal
knelpunten die reden zijn voor een doorontwikkeling.
Het betreft geen grote koerswijziging maar een verdere uitwerking van de in
2015 ingezette koers.
In juni 2018 is een start gemaakt met het project "Doorontwikkeling 't Loket".
Inmiddels is in oktober 2018 het projectleiderschap gewijzigd en het project
breder getrokken. De positionering van de toegang, de communicatie naar de
samenleving, monitoring en huisvesting behoeft meer aandacht. Dat is dan
ook de reden dat er een nieuw projectvoorstel voorligt. Onderdeel daarvan
zijn een missie, visie en uitgangspunten van de doorontwikkeling. Deze
worden met terugwerkende kracht aangeboden. Beschrijving en vaststelling
had bij de aanvang van het project moeten gebeuren om de kapstok van het
project vast te leggen en een toetsingskader voor de vervolgstappen te
hebben.
De naam van het project is gewijzigd in "Doorontwikkeling lokale toegang".
Met dit advies wordt uw college gevraagd in te stemmen met de missie, visie
en uitgangspunten én met het projectvoorstel "Doorontwikkeling lokale
toegang".
Daarnaast wordt u gevraagd in te stemmen met de raadsinformatiebrief
waarmee u de gemeenteraad informeert over de stand van zaken en het
vervolg.
Besluit:
1
2
3

In te stemmen met de missie, visie en uitgangspunten voor de
"Doorontwikkeling lokale toegang";
In te stemmen met het projectvoorstel "Doorontwikkeling lokale
toegang";
In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

D2018-07003097

MDV

Uitkomsten Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2017
Toelichting:
Jaarlijks voor 1 juli is de gemeente op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo
2015 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit (laten) voeren. Om
landelijk te kunnen benchmarken, heeft het ministerie een aantal
standaardvragen ontwikkeld die tenminste aan de orde moeten komen. De
uitkomsten van deze vragen moeten jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd worden.
Deze zijn onderdeel van de landelijke monitor sociaal domein.
Het onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd over 2015 wordt als nulmeting
beschouwd van het beleid van de Wmo 2015. Het onderzoek in over 2016 is
uitgevoerd door Zorgfocuz, evenals dit onderzoek over 2017. De uitkomsten
van dit onderzoek (over 2017) worden vergeleken met die van 2015 en 2016
en ook met die van Oisterwijk. Hilvarenbeek en Dongen.. Het onderzoek dat
Zorgfocuz heeft uitgevoerd bestaat uit twee onderdelen: 1) de tien landelijke
verplichte standaardvragen, 2) aanvullende vragen, opgesteld door de GOHDgemeenten.
Besluit:
1
2

3

Kennis te nemen van het rapport 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo'
van juli 2018.
De ambitie te formuleren om de algemene tevredenheid van
cliënten in de gemeente Goirle in 2019 verder te verbeteren zodat
op alle onderdelen de doelstelling in de begroting behaald wordt.
De raad te informeren via raadsinformatie over de uitkomsten van
het onderzoek.

D2018-11004501

ONT

Principeverzoek vervangende nieuwbouw en wijziging gebruik
Tilburgseweg 83 Goirle
Toelichting:
Paul Brands van slagerij Van Hest wil het perceel van het aangrenzende pand
Tilburgseweg 83 (Hof van Holland) betrekken bij zijn bestaande bedrijf. Beoogd
wordt het bestaande pand te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren.
Op de begane grond wil de heer Brands zijn bestaande aanbod uitbreiden met
een winkel in maaltijden en broodjes met een open keuken en daarachter een
magazijn en koelcellen. Op de 1e en 2e verdiepingen worden drie woningen
beoogd, voor hemzelf en zijn beide kinderen. Nu een ontwikkeling op de hoek
Tilburgseweg-Kalverstraat niet mogelijk blijkt te zijn, is dit voor de heer Brands
de enige manier om de door hem beoogde kwaliteitsverbetering en
uitbreiding van zijn bestaande winkel te realiseren. Dit initiatief past niet
binnen het geldende bestemmingsplan, dat wel ruimte biedt voor
bedrijvigheid (magazijn en koelcellen) en horeca (keuken), maar geen ruimte
biedt voor detailhandel. Ook biedt het bestemmingsplan geen ruimte voor
meerdere woningen op de verdiepingen. Overwogen kan worden om mee te
werken aan het af wijken van het geldende bestemmingsplan door middel van
een planologisch-juridische procedure.
Besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van vervangende
nieuwbouw en een wijziging van de bestemming ten behoeve van de
uitbreiding van slagerij Van Hest ter plaats van het pand Tilburgseweg 83
(Hof van Holland), onder de voorwaarden dat:
1 met de uitbreiding het bestaande winkelaanbod in kwalitatieve
zin wordt verbeterd;
2 aangesloten wordt bij de ruimtelijke karakteristiek en kwaliteit
van de bestaande bebouwing;
3 een positief welstandsadvies kan worden overlegd;
4 op eigen terrein voorzien wordt in de extra parkeerbehoefte
volgens de geldende parkeernormen;
5 eventuele ingrepen in de recent aangelegde openbare ruimte van
de Tilburgseweg in overleg met de gemeente worden bezien;
6 bij de bouw rekening wordt gehouden met de bomen die
binnenkort zullen worden geplant;
7 met milieuonderzoek wordt aangetoond dat er geen belemmering
is voor boven en naastgelegen woonfuncties;
8 voldaan kan worden aan geldende wet- en regelgeving op het
gebied van bouwen en milieu;
9 een omgevingsdialoog met de omgeving plaats dient te vinden;
10 alle kosten, waaronder de kosten van de planologische procedures
met bijbehorende (milieu)onderzoeken, kosten aan de inrichting
van de openbare ruimte en planschades, voor rekening komen van
initiatiefnemer.

D2018-11004334

ONT

Continuering project BoekStartcoach
Toelichting:
Sinds maart 2018 draait de pilot BoekStartcoach op het consultatiebureau in
onze gemeente. De doelstelling van de pilot is het bevorderen van het
(voor)lezen. Met name laagtaalvaardige gezinnen worden geïnformeerd over
het belang van (voor)lezen in relatie tot taalontwikkeling. Dit project is tot
stand gekomen via een aan de Bibliotheek Goirle verstrekte aanjaagsubsidie
op basis van het programma Kunst van Lezen. Per 1 november jl. liep de
financiering van deze pilot af. Het project is zéér succesvol gebleken, reden
waarom continuering hiervan is gewenst. Om de pilot BoekStartcoach voort te
kunnen zetten, is extra geld nodig. In dit advies wordt voorgesteld hiervoor onder voorwaarden - een bijdrage aan het bestuur van de Bibliotheek MiddenBrabant (BMB) te verstrekken. Dit ter continuering van de pilot in de periode
november 2018 t/m december 2019.
Besluit:
1

2

Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de pilot
BoekStartcoach en tot continuering van deze pilot te besluiten
voor de periode november 2018 t/m december 2019;
Aan het bestuur van de Bibliotheek Midden-Brabant een bijdrage
ad € 11.858,00 beschikbaar te stellen voor de continuering van de
onder ad a vermelde pilot, dit onder de voorwaarde als genoemd
op pagina 5 van dit advies.

D2018-12001609

ONT

Beschikbaar stellen krediet ledverlichting sportpark de Wildenberg
Toelichting:
Ingevolge de duurzaamheidsagenda van de gemeente is onderzocht of het
aanbrengen van ledverlichting op sportpark van den Wildenberg bij
verenigingen VOAB, GSBW en MHC haalbaar is. De gemeente is eigenaar en
beheerder van de sportvelden inclusief de verlichting. Het verduurzamen van
het sportpark past in de doelstellingen van het bestuursakkoord.
Ledverlichting verbruikt minder energie en gaat langer mee dan conventionele
verlichting. Daarnaast is een deel van de verlichting op leeftijd en moet deze
op termijn toch vervangen worden. De verenigingen hebben al subsidie
aangevraagd en ook ontvangen. Voor de subsidie geldt dat de vereniging deze
moet aanvragen en dat de vereniging ook optreedt als opdrachtgever. VV Riel
heeft nog geen subsidie aangevraagd. Op een later moment kan onder
dezelfde voorwaarden hier de verlichting worden vervangen. Voor het
aanbrengen van ledverlichting is naast de reeds door de verenigingen
ontvangen subsidie een bedrag van € 289.000,00 nodig.
Besluit:
1
2
3

D2018-12001084

ONT

Een krediet van € 289.000,00 beschikbaar te stellen voor het
aanbrengen van ledverlichting op sportpark van den Wildenberg.
De lasten van het krediet te dekken met een huurverhoging voor
de verenigingen.
De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Opstellen Economisch programma
Toelichting:
In 2015 heeft uw college ingestemd met de Economische Agenda van de
gemeente Goirle 2015-2020, "Verbinden en Delen". De meeste punten uit
deze Agenda zijn inmiddels uitgevoerd. Gezien de vele veranderingen in de
samenleving alsmede in het economische domein is het wenselijk om de
Agenda te evalueren en te komen tot een nieuwe Agenda c.q. een Economisch
programma voor de komende jaren. Om te komen tot een breed gedragen
Agenda of programma is het gewenst om de ondernemers actief te betrekken.
Om dit proces zorgvuldig te kunnen uitvoeren is een budget nodig.
Besluit:
1
2
3

4

In te stemmen met het opstellen van een Economisch programma
in 2019;
Ondernemers actief te betrekken bij het proces;
In te stemmen met het overhevelen van € 15.000,00 vanuit
Economisch Beleid naar 2019 ten behoeve van het opstellen van
een Economisch programma;
Af te stemmen met het project Omgevingsvisie.

D2018-11003848

OND

Aanwijzigsbesluit Heffingsambtenaar Gemeente Goirle 2018
Toelichting:
Voor de heffing van de belastingen en andere voorkomende werkzaamheden
is het noodzakelijk dat het College hiervoor nader besluit aan te geven wie de
gemeenteambtenaar is als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van
de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende
zaken.
Besluit:
Instemmen met het aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar voor de
Gemeente Goirle

D2018-11003236

ONT

Bijstelling tarieven raamovereenkomst Wmo 2018 Indexering tarieven
raamovereenkomst Wmo 2019
Toelichting:
De gemeente Goirle verstrekt maatwerkvoorzieningen Wmo-begeleiding aan
mensen met een indicatie. Deze maatwerkvoorzieningen worden verstrekt in
het kader van de raamovereenkomsten Sociaal Domein, die zijn afgesloten
tussen de samenwerkende gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en
Oisterwijk (GHDO) en zorgaanbieders. Deze overeenkomsten zijn per 1/1/2015
ingegaan en per 1/1/2017 en 1/1/2018 verlengd. De maximale looptijd is tot
31/12/2018. De vier gemeenten zijn middels de AmvB ‘reële prijs Wmo 2015’
gehouden aan het betalen van marktconforme tarieven voor de ingekochte
Wmo voorzieningen.
Besluit:
1

2

3

De tarieven 2018 van de raamovereenkomst sociaal domein GHDO
gemeenten voor huishoudelijk hulp in lijn brengen met het reële
tarief en met terugwerkende kracht aanpassen vanaf 1 april 2018.
Per 1 januari 2019 de tarieven van de huidige
raamovereenkomsten sociaal domein GHDO gemeenten
indexeren met 2,75%.
De wethouder van de gemeente Oisterwijk, de heer P. Smit,
mandateren om namens de GHDO gemeenten het collegebesluit
aan de zorgaanbieders kenbaar te maken.

D2018-11000534

OND

Toezichtoordeel Archief- en informatiebeheer 2018
Toelichting:
Eind februari 2018 heeft onze gemeentearchivaris als horizontaal
toezichthouder verslag uitgebracht over hoe de taken op grond van de
Archiefwet 1995 in onze organisatie worden uitgevoerd. De raad is daarover
bij informatiebrief van 3 juli 2018 geïnformeerd. Het verslag is tevens
toegestuurd aan Gedeputeerde Staten. Het provinciaal interbestuurlijk
toezicht (IBT) heeft naar aanleiding daarvan bij brief van 11 september 2018
(bijlage 1) laten weten dat het toezichtoordeel 2018 'voldoet gedeeltelijk' luidt.
Besluit:
1

2

ONT

Kennis te nemen van het toezichtoordeel Archief- en
informatiebeheer 2018 van het provinciaal Interbestuurlijk
Toezicht.
De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief te
informeren.

Raadsinformatiebrief inzake Brandbrief Jeugdzorg
Toelichting:
Op 5 november 2018 heeft het Platform Belangenbehartiging cliënten
Jeugdzorg Regio Midden-Brabant een brandbrief gestuurd naar de regio Hart
van Brabant. Het platform uit haar zorgen over de Jeugdwet en de uitvoering
van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant. Het doel van dit collegeadvies is
om het college en de raad te informeren over de brandbrief en het voorstel
vanuit de Regio Hart van Brabant hoe hieraan gevolg te geven. U vindt de
brandbrief van het Platform Belangenbehartiging cliënten Jeugdzorg in bijlage
1.
Besluit:
1

2

D2018-11004513

VVH

De raad te informeren over de ingekomen Brandbrief van het
Platform Belangenbehartiging Cliënten Jeugdzorg regio MiddenBrabant aan de regio Hart van Brabant inzake tekorten Jeugdzorg.
De raad te informeren over de voorgestelde reactie van de regio
Hart van Brabant op deze brandbrief.

Aanvraag omgevingsvergunning Parallelweg ong. te Goirle
Toelichting:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
garagebedrijf (HTS) op het perceel Parallelweg ong. te Goirle.
Besluit:
Het college heeft op 21 december het volgende besluit genomen:
Op basis van het vertrouwensbeginsel te besluiten medewerking te verlenen
aan de aanvraag omgevingsvergunning Parallelweg te Goirle.

