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Agressieprotocol gemeente Goirle
Toelichting:
De gemeente Goirle is als werkgever verantwoordelijk voor de
bescherming van haar medewerkers bij de uitoefening van hun
functie. De gemeente neemt deze verantwoordelijkheid
daadwerkelijk en zichtbaar op door duidelijk uit te spreken dat
grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld niet worden
getolereerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een
agressieprotocol. In augustus 2015 is het agressieprotocol voor het
laatst vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de afspraken
aangescherpt en zijn sommige situaties (zoals bijvoorbeeld de locatie
van de spreekkamers) gewijzigd. Hierop is het agressieprotocol op
een aantal punten aangepast. Met dit voorstel leggen we het
gewijzigde agressieprotocol ter vaststelling aan u voor.
Besluit:
1
2

In te stemmen met de wijzigingen in het Agressieprotocol
gemeente Goirle.
Hiervoor het Agressieprotocol 2015 in te trekken en het
Agressieprotocol 2018 vast te stellen.
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MDV

(Meer)jarenbegroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 Diamantgroep
Toelichting:
De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling
verbonden in de Diamant-groep. Samen met de gemeenten AlphenChaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen
aan de Diamant-groep. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen wordt de jaarrekening 2018 en de (meer)jarenbegroting
2020-2023 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De Raad
kan t.a.v. de jaarrekening "van haar gevoelens doen blijken" en
zienswijzen kenbaar maken t.a.v. de begroting. De geconsolideerde
jaarrekening sluit af met een positief resultaat. Uit het rapport van de
accountant blijkt dat de bedrijfsvoering op orde is. De begroting is
sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke
bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage alleen kan de eerste jaren nog
gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de
Diamant-groep. Dat is dus geen structurele oplossing. De omvang van
die gemeentelijke bijdrage kan positief beïnvloed worden door
strategische keuzes te maken t.a.v. de omvorming van de Diamantgroep tot een brede leerwerkorganisatie.
Besluit:
1
2
3
4

5

De jaarrekening 2018 van de Diamantgroep aan de Raad
toe te zenden.
Aan de Raad adviseren de jaarrekening voor
kennisgeving aan te nemen.
De ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting van
de Diamantgroep ter bespreking aan de Raad toe te
zenden.
Aan de Raad adviseren een zienswijze kenbaar te maken
die gericht is op de doorontwikkeling van de Diamantgroep tot een breed leer-werkbedrijf en voor te stellen
om een uitvoeringsplan op te laten leveren.
In de begroting 2020 e.v. rekening te houden met een
gemeentelijke bijdrage aan de Diamant-groep en
vooralsnog met een compensatie daarvan uit de
algemene reserve van de Diamant-groep.
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Uitbesteding taken inburgering aan het Welkomhuis
Toelichting:
Op 1 januari 2021 treedt, voor zover nu bekend, de nieuwe Wet
inburgering (WI) in werking. Vooruitlopend op de invoering van
landelijke wetgeving, voeren de gemeenten in de Arbeidsmarktregio
Hart van Brabant pilots uit op het gebied van inburgering. Deze pilots
zijn opgezet, conform hetgeen is opgenomen in de nieuwe WI. Een
onderdeel van de nieuwe WI is houden van brede intakes bij
vergunninghouders. Dit onderdeel beleggen we bij een externe
partij: het Welkomhuis. Omdat het Welkomhuis voor de
deelnemende gemeenten persoonsgegevens gaat verwerken, is een
verwerkers overeenkomst nodig.
Besluit:
1
2
3

4

ONT

Kennis te nemen van de pilots op het gebied van
inburgering, zoals beschreven in de bijlage;
Te besluiten tot het laten uitvoeren van brede intakes bij
vergunninghouders door het Welkomhuis;
Te besluiten tot het aangaan van een
verwerkersovereenkomst met het Welkomhuis en deze
te laten ondertekenen door de burgemeester.

Vaststellen eindverslag inspraakprocedure bestemmingsplan
Abcovenseweg 23 en 23A
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Abcovenseweg 23 en 23 A"
(hierna: het bestemmingsplan) heeft ten behoeve van de
inspraakprocedure van 7 maart tot en met 27 maart 2019 ter inzage
gelegen. Van de mogelijkheid om over het bestemmingsplan een
zienswijze naar voren te brengen heeft één persoon gebruik
gemaakt. Deze zienswijze is in bijgevoegd "Eindverslag
inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Abcovenseweg 23
en 23A" samengevat en beoordeeld. Voorgesteld wordt om de
zienswijze gemotiveerd te weerleggen.
Besluit:
1
2
3

Eindverslag inspraakprocedure vast te stellen.
Indiener van de zienswijze te berichten.
Het bestemmingsplan gereed te maken om als ontwerp
ter visie te leggen.
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Principeverzoek appartementencomplex Tilburgseweg 148-150
Toelichting:
Er is een initiatief ingediend voor de realisatie van een
appartementencomplex op de percelen Tilburgseweg 148-150 in
Goirle. Beoogd wordt om de bestaande twee-onder-één-kapwoning
te slopen en op deze locatie een kleinschalige complex met 7
appartementen te realiseren. Dit alles kan niet binnen het geldende
bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan het
initiatief is een planologisch-juridische procedure in de vorm van een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een
appartementencomplex op de percelen Tilburgseweg 148-150 in
Goirle
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Aanvraag omgevingsvergunning sloop Kerkstraat 49-51 Goirle
Toelichting:
Door de Nederlandse Bouw Unie Projectontwikkeling IV B.V. (NBU) is
een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop (ketelhuis) en
aanpassing (kantoorgevel) van een gemeentelijke monument
ingediend. Omdat het een gemeentelijk monument betreft is de
aanvraag voorgelegd aan de commissie Welstand en monumenten.
De commissie heeft niet positief geadviseerd. In afwijking van dit
advies wordt voorgesteld om onder voorwaarden toch een positieve
beschikking nemen.
Besluit:
1
2

Positief te beschikken op sloop (ketelhuis) en aanpassing
(kantoorgevel) van een gemeentelijke monument
De nadere randvoorwaarde te stellen dat aan de
uitwerking van het stedenbouwkundigplan, het
beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan dat wordt
onderzocht op welke wijze de 4 elementen zoals
genoemd in het advies van de commissie Welstand en
monumenten meer zichtbaar in de plannen een vertaling
kunnen krijgen en de commissie Welstand en
monumenten hierover een positief advies uit brengt.

