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agendapunt/besluit

Vaststellen locaties noodstroomaggregaten Enexis gemeente Goirle
Toelichting:
De maatschappelijke effecten bij langdurige stroomuitval zijn te
beperken middels de inzet van noodstroomaggregaten. De plaatsing
van deze aggregaten wordt uitgevoerd door netbeheerder Enexis. De
Prioriteitenlijst Toebedeling Noodaggregaten bij stroomuitval
(hierna: de NSA lijst) voor wat betreft de gemeente Goirle behoeft
een actualisatie. De geactualiseerde NSA lijst wordt nu ter
vaststelling aan u aangeboden.
Besluit:
De locaties voor de noodstroomaggregaten vast te stellen conform
de bij dit besluit behorende bijlage.
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Evaluatie pilot actie op geldzaken
Toelichting:
In het gemeentelijke beleidsplan "schulddienstverlening 2018 tot en
met 2021" is vroegsignalering van dreigende financiële problemen als
speerpunt opgenomen. Begin 2019 zijn we gestart met een pilot
“actie op geldzaken”. (De werknaam in de voorbereidingsfase was
destijds “schulden in beeld”.) In samenwerking met de gemeenten
Oisterwijk en Hilvarenbeek, Leystromen en de zorgverzekeraars CZ
en VGZ zijn wij deze pilot gestart. Binnen de pilot gaan we actief op
zoek naar inwoners met een betalingsachterstand bij de 2 genoemde
zorgverzekeraars. We verwachtten deze inwoners met de goede
ondersteuning te kunnen helpen, om verdere financiële problemen
te voorkomen.
Er heeft nu een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. In deze nota
informeren wij u over de resultaten van de afgelopen 5 maanden, de
verlenging van de pilot en toekomstige ontwikkelingen (met nieuwe
gemeentelijke taken) binnen de wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Overeenkomstig de toezegging aan de raad
wordt er ook een raadsinformatiebrief aangeboden over de
ervaringen binnen de pilot.
Besluit:
1
2

Kennis te nemen van de verlenging van de pilot actie op
geldzaken.
Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad toe te
zenden.
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Bestemmingsplan Boschkens fase 4C vaststellen eindverslag
inspraakprocedure
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Boschkens fase 4C" (hierna: het
bestemmingsplan) heeft ten behoeve van de inspraakprocedure van
11 juli tot en met 31 juli 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 Boschkens fase 4C" samengevat en
beoordeeld. Voorgesteld wordt om de zienswijze gemotiveerd te
weerleggen.
Besluit:
1. Eindverslag inspraakprocedure vast te stellen.
2. Indiener van de zienswijze te berichten.
3. Het bestemmingsplan gereed te maken om als ontwerp ter
visie te leggen.
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Bestemmingsplan Zuidrand Goirle locatie Van Besouw resultaten
inspraakprocecure en overleg
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Zuidrand Goirle locatie Van
Besouw" (hierna: het bestemmingsplan) heeft ten behoeve van de
inspraakprocedure van 11 juli tot en met 31 juli 2019 ter inzage
gelegen. Van de mogelijkheid om over het bestemmingsplan een
zienswijze naar voren te brengen is drie maal gebruik gemaakt. Deze
zienswijzen zijn in bijgevoegd "Eindverslag inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand Goirle locatie Van Besouw"
samengevat en beoordeeld. Voorgesteld wordt om de zienswijzen
gemotiveerd te weerleggen.
Besluit:
1. Eindverslag inspraakprocedure vast te stellen.
2. Indieners van de zienswijzen te berichten.
3. Instemmen met het verslag overleg op grond van het
Besluit ruimtelijke ordening.
4. Het bestemmingsplan gereed te maken om als ontwerp ter
visie te leggen.
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Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling bestemmingsplan Boschkens
fase 4C
Toelichting:
De gemeente Goirle heeft het voornemen mee te werken aan de
realisering van het bestemmingsplan Boschkens fase 4C, dat voorziet
in maximaal 22 woningen aan de Rillaersebaan te Goirle. In het
voorstadium van een dergelijke ontwikkeling is het van belang om na
te gaan of er mogelijk significant nadelige milieueffecten op kunnen
treden. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is hiervoor als wettelijk
instrumentarium ontwikkeld. Tot dit doel is vanuit de initiatiefnemer
de “Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling” ontvangen in het kader van
de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Op basis van deze notitie dient nu te
worden besloten of het opstellen van een volwaardig
milieueffectrapportage noodzakelijk is.
Besluit:
1

2

6

OND

In te stemmen met de aanmeldnotitie waarin is
onderzocht of een m.e.r.-procedure noodzakelijk is voor
de woningbouwontwikkeling Boschkens fase 4C.
Op basis van deze aanmeldnotitie te besluiten dat voor
de herontwikkeling van de locatie Boschkens fase 4C
geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen.

Kaders opstelling dekkingsplan meerjarenbegroting
Toelichting:
Op 14 september jl. heeft de Meedenk sessie met inwoners van de
gemeente plaatsgevonden over de begroting voor de komende jaren.
Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een
dekkingsplan voor de meerjarenbegroting. Naar aanleiding van de
behandeling van de voorjaarsnota en op verzoek van de
gemeenteraad zijn inwoners uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Uiteindelijk hebben 18 inwoners zich op zaterdag 14 september jl.
ingespannen om de gemeenteraad een zwaarwegend advies mee te
geven. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage toegevoegd. De
uitkomsten van deze dialoog sessie hebben wij vertaald naar kaders
voor de meerjarenbegroting. Wij stellen u voor om deze kaders,
verwoord in bijgevoegd concept raadsvoorstel, aan de gemeenteraad
ter vaststelling aan te bieden.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de kaders voor de opstelling van
het dekkingsplan voor de meerjarenbegroting vast te stellen.
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BIZ-subsidie 2020 Stichting Ons Tijvoort
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening bedrijveninvesteringszone
Bedrijventerrein Tijvoort 2017 in werking getreden. Deze verordening
regelt dat alle eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden binnen de
bedrijveninvesteringszone Tijvoort een BIZ-belasting betalen. Dit
geïnde geld wordt vervolgens als subsidie weer uitgekeerd aan de
ondernemers als ondernemersfonds. De voorwaarden voor deze
subsidie zijn opgenomen in de wet op de bedrijveninvesteringszones
en uitgewerkt in de, met Stichting Ons Tijvoort gesloten,
uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de stichting een
subsidieverzoek in vergezeld door een activiteitenplan en voorzien
van een begroting. De desbetreffende aanvraag, activiteitenplan en
begroting voor 2020 zijn ontvangen.
Besluit:
1
2

3

4

Het activiteitenplan 2020 en begroting 2020 van Stichting
Ons Tijvoort goed te keuren
Op grond van de verordening bedrijveninvesteringszone
Bedrijventerrein Tijvoort 2017 en de
uitvoeringsovereenkomst d.d. 13 oktober 2016, subsidie
te verlenen aan Stichting Ons Tijvoort voor een bedrag
van de uiteindelijk daadwerkelijk in een kalenderjaar
netto ontvangen BIZ-bijdragen minus de perceptiekosten.
Een voorschot toe te kennen van € 75.000,00 en dit in 4
termijnen over te maken conform artikel 9 van de
Uitvoeringsovereenkomst en artikel 5 van de
Overeenkomst geldlening;
Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers
schriftelijk op de hoogte zijn gebracht (bijlage3)
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Aanvraag aanvullend budget jongerenwerk
Toelichting:
Sinds 2018 worden de diensten van oa jongerenwerk Stichting Jong
aanbesteed. In het contract dat met de stichting is overeengekomen,
wordt vermeld dat ‘onderhoud aan het budget kan plaats vinden
binnen de bandbreedte van +/- 10%’. Stichting Jong wil in
aanmerking komen voor een aanvullend budget en heeft hiervoor
voor 2019 een aanvraag ingediend voor de volgende activiteiten:
- € 11.440,- Intensievere begeleiding van jongeren als gevolg
van meerdere problematiek zoals autisme, taalproblemen en
drugsgebruik
- € 2.200,- extra preventieactiviteiten waaronder éénmalige
aanschaf alcoholsniffers
- € 4.125,- kookproject Groen&Grijs
- € 2.200,- Coming Out week
Geadviseerd wordt de aanvraag om een aanvullend budget voor de
eerste drie activiteiten af te wijzen omdat deze niet voldoen aan de
criteria in het aanbestedingsdocument.
Voor de activiteiten in de Coming Out week heeft de gemeenteraad
vorig jaar besloten voor 2018 en voor 2019 een subsidie van € 1.500,toe te kennen. Geadviseerd wordt dit bedrag toe te kennen en over
te maken.
Besluit:
1

2

De aanvraag van Stichting Jong voor een aanvullend
budget ad € 17.765,- voor extra begeleiding, extra
preventieactiviteiten en kookproject Groen&Grijs af te
wijzen
De aanvraag van Stichting Jong voor een aanvullende
budget voor activiteiten voor de Coming Out week toe te
kennen voor een bedrag van € 1.500,- en dit bedrag aan
de stichting over te maken
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Collegevoorstel inzet POH GGZ Jeugd
Toelichting:
Sinds 2015 zijn er drie verwijsroutes voor gespecialiseerde
jeugdzorg: via de gemeente, de huisartsen en de gecertificeerde
instellingen. Middels de gemeentelijke verwijsroute heeft de
gemeente de meeste grip op kwaliteit en kosten van de jeugdzorg.
Echter, in toenemende mate vindt verwijzing plaats via de huisarts,
waarbij de zorgaanbieder het traject bepaalt en de gemeente de
kosten draagt. Door de inzet van een POH GGZ Jeugd in de
huisartsenpraktijken krijgt de gemeente meer grip op kwaliteit en
kosten van deze verwijzingen. Het college wordt middels dit advies
gevraagd in te stemmen met de inzet van een POH GGZ Jeugd vanuit
PRO-RCH binnen de huisartsenpraktijken in Goirle en Riel, en om de
raad hierover in te lichten middels een raadsinformatiebrief.
Besluit:
1

2

In te stemmen met de inzet van een
Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke
Gezondheidszorg voor Jeugd (POH GGZ Jeugd) voor de
periode van 12 maanden met de intentie ook na deze 12
maanden te continueren onder genoemde
voorwaarden.
De raad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

