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BDO

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
Toelichting:
Op 28 juni 2019 hebben de VNG en de vakbonden na moeizame
onderhandelingen een principeakkoord gesloten over de Cao
Gemeenten met een looptijd van 2 jaar. Dit akkoord wordt nu
voorgelegd aan de leden en wordt definitief na de
ledenraadplegingen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen.
Besluit:
Geadviseerd wordt in te stemmen met het principeakkoord over de
Cao Gemeenten 2019-2020.
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Deelname Brabant breed bodemonderzoek PFAS
Toelichting:
Aanleiding is dat de staatssecretaris op 8 juli 2019 een tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en
baggerspecie aan de 2de kamer heeft aangeboden. PFAS zijn moeilijk
afbreekbare stoffen die zeer schadelijk zijn voor de bodem en het
watersysteem.
PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat
uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen
perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en
HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt
vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en
vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in
industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden
toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim,
pannen, kleding en cosmetica.
Het RIVM heeft in april 2019 tijdelijke risico-grenswaarden voor
PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater bepaald. De definitieve
waarden zijn op dit moment niet bekend daar het onderzoek nog
niet is afgrond, dit zal pas in 2020 worden afgerond. Dan zal het
tijdelijk handelingskader worden omgezet naar een definitief
handelingskader. Het nu gepubliceerde tijdelijk handelingskader met
de tijdelijke toepassingsnormen zullen volgens de verwachting van
het ministerie worden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit.
Besluit:
In te stemmen voor 16 augustus 2019 met het verzoek van de
OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) om deel te
nemen als gemeente aan het Brabant breed onderzoek PFAS.

3

ONT

Opstalrecht zendmast Abcovensedijk
Toelichting:
Op 7 maart 2016 werd aan Vodafone een omgevingsvergunning
verleend voor de vestiging van een zendmast aan de Abcovensedijk.
Ook over de opstalovereenkomst was al in 2016 overeenstemming
bereikt. Vanwege de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de
omgevingsvergunning werd ondertekening van de
opstalovereenkomst uitgesteld totdat de vergunning onherroepelijk
werd. Dat werd het na de uitspraak van de Raad van State op 19
september 2018. Omdat de door Vodafone ondertekende
overeenkomst in juli 2019 pas werd ontvangen, kan nu behandeling
in het college plaatsvinden. Gevraagd wordt om in te stemmen met
de bijgevoegde opstalovereenkomst voor 15 jaar.
Besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde opstalovereenkomst met
Vodafone

B&W 27-08-2019
4
ONT

Verlenging contract Laco
Toelichting:
In 2001 heeft de gemeente openlucht- en Instructiebad Waterspoor
geprivatiseerd; de exploitatie is hiermee per 1 september 2001 in
handen van Goirle Recreatie (inmiddels Laco International bv,
hierna: Laco) die het zwembad voor eigen rekening en risico
exploiteert. Tussen de gemeente en Laco is hiertoe een
overeenkomst opgesteld met een looptijd van 20 jaar welke afloopt
op 1 september 2021. Nu het einde van die looptijd nadert heeft
Laco een verzoek ingediend om de overeenkomst met vijf jaar te
verlengen en om na die verlenging het recht op erfpacht en
opstallen te kopen van de gemeente. Dit collegeadvies heeft als doel
om kennis te nemen van deze twee verzoeken en in te stemmen met
het geformuleerde antwoord richting Laco.
Besluit:
1

2

3
4

Kennis te nemen van de verlenging van de
overeenkomst met Laco International B.V. (voorheen:
Goirle Recreatie) ten behoeve van de exploitatie van
openlucht- en instructiebad Waterspoor per 1
september 2021 met 5 jaar tot 1 september 2026;
Kennis te nemen van het verzoek van Laco om na de
verlengde contractperiode in 2026 het recht op de grond
en opstallen voor € 100-, over te kopen van de
gemeente;
In te stemmen met verzending van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief;
In te stemmen met verzending van bijgevoegde
antwoordbrief aan Laco.

