Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2019
Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

ONT

Uitvoeringsagenda BenW 2018-2022
Toelichting:
Het Bestuursakkoord 2018 - 2022 geeft het college een hele ruime
ambitieuze opdracht zowel op het gebied van duurzaamheid als op
het gebied van dienstbaarheid. Om richting en focus aan te brengen
heeft het college daarom een Uitvoeringsagenda nodig
Besluit:
De Uitvoeringsagenda B&W 2018 -2022 vast te stellen

2

ONT

Wijziging GR, begroting 2020 en jaarrekening 2018 regionale
Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
Toelichting:
De RAV Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) en omvat het werkgebied van de
twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De
gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen van
kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg en het behouden van de
ambulancevergunningen. Wegens een tweetal gemeentelijke
herindelingen heeft er een wijziging plaatsgevonden van de GR. De
nieuwe versie wordt ter ondertekening aangeboden (zie bijlagen 1
en 2).
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN op
11 april 2019 de jaarrekening 2018 (zie bijlage 3) en de begroting
2020 (zie bijlage 4) vastgesteld. Op 11 april 2019 ontvingen wij de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020. Op grond van artikel 35 lid
3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de
gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting
naar voren te brengen, voordat het Algemeen Bestuur van de RAV
de begroting vaststelt op 3 juli 2019. De jaarrekening 2018 is ter
informatie toegezonden en behoeft volgens artikel 24 geen
instemming/zienswijze.
Besluit:
1

2
3
4

5

Vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling RAV Brabant Midden-West-Noord versie 5 2019
door ondertekening van de nieuwe gemeenschappelijke
regeling;
In te stemmen met de beleidsbegroting 2020 RAV
Brabant Midden-West-Noord;
Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RAV Brabant
Midden-West-Noord.
Kennis te nemen van het voornemen van RAV Brabant
Midden-West-Noord om een eenmalige
tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar te stellen
aan de gemeente voor versterking van het AED-netwerk.
In te stemmen met het bijgevoegde
conceptraadsvoorstel dat ingaat op de hierboven
genoemde onderwerpen.
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OND

Financiële verordening 2019
Toelichting:
Op 12 februari 2019 heeft het college ingestemd met het voorstel
voor aanpassing van de planning en control cyclus. Op 19 februari is
de Raad geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief en
op 20 februari is het voorstel besproken in het auditcomité.
Aanpassingen in de planning en control cyclus en in het
autorisatieniveau worden vastgelegd in de financiële verordening ex
artikel 212 Gemeentewet. Wij verzoeken u om in te stemmen met
de gewijzigde financiële verordening en deze ter vaststelling door te
geleiden naar de Raad.
Besluit:
In te stemmen met bijgevoegd Raadsvoorstel inclusief de
Financiële verordening 2019 en deze ter vaststelling door te
geleiden naar de Raad.
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OND

Bestuursrapportage I 2019
Toelichting:
In artikel 6 van in de Financiële verordening gemeente Goirle staat
dat de raad bij de aanvang van iedere raadsperiode vast stelt op
welke wijze en met welke frequentie hij geïnformeerd wil worden
over de realisatie van de begroting. Vanaf 2019 worden er in dit
kader weer twee Bestuurs-rapportages (BURAP) gemaakt. Via de
raadsinformatiebrief van 19/02/2019 is de raad hierover
geïnformeerd. De eerste BURAP omvat de periode januari - april
2019. De BURAP wordt door middel van een presentatie aan de
gemeenteraad voorgelegd. De financiële gevolgen leiden tot een
tekort van € 2.215.000 en zijn verwerkt in de 10e
begrotingswijziging. Deze wijziging wordt op 2 juli 2019 ter
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In oktober wordt de
tweede BURAP opgesteld.
Besluit:
1
2

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
Bestuursrapportage I 2019;
Het raadvoorstel en de 10e begrotingswijziging 2019
voor te leggen aan de gemeenteraad in de
besluitvormende vergadering van 2 juli 2019.
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REB

Naam faunapassage op ecoduct
Toelichting:
In 2018 heeft aannemer Ploegam een prijsvraag uitgeschreven onder
de bewoners van de gemeente Goirle voor een naam voor de
faunapassage. Inmiddels is de naam gekozen en zijn de winnaars
bekend. Het college heeft naar aanleiding van de prijsvraag en een
bezoek aan de faunapassage de nadrukkelijke wens uitgesproken om,
in verband met de herkenbaarheid van Goirle, de gekozen naam aan
te brengen op de houten bekleding aan beide zijden van de
faunapassage. Echter binnen het krediet voor de faunapassage is hier
geen budget meer voor. Daarom stellen wij voor dit krediet te dekken
uit de reserve Turnhoutsebaan.
Besluit:
In te stemmen met het aanbrengen van de naam van de
faunapassage op de houten bekleding aan beide zijden van de
faunapassage.

