Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 24 juli 2019
Nr.
afd.
agendapunt/besluit

1

BDO

Bezetting communicatie vanaf 15-7-2019
Toelichting:
Als gevolg van langdurige ziekte van een collega en het eindigen van
een inhuurconctract ontstaat er per 15 juli een gat in de bezetting
binnen het cluster communicatie van 28 uur per week. Binnen het MT
is afgesproken dat wanneer er voor vervanging (op welke manier dan
ook) geen financiële dekking is, het college een besluit dient te nemen
over een mogelijk vervolg op inhuur dan wel een andere oplossing.
Besluit:
1
2
3

2

ONT

Instemmen met vervanging als gevolg van langdurige
ziekte;
Hiertoe een vacature open te stellen voor een
communicatie-adviseur voor 28-36 uur per week;
De overschrijding van het personeelsbudget mee te
nemen in de 2e Burap.

Jaarverslag Kinderopvang 2018
Toelichting:
De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk
voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de
handhaving hierop. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd
aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit gebeurt
door een jaarverantwoording volgens een verplicht, uniform landelijk
format.
Besluit:
Het college stelt het Jaarverslag Kinderopvang 2018 vast, informeert
de gemeenteraad over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid
in de kinderopvang en legt hierover verantwoording af aan de
Inspectie van het Onderwijs.

1

3

ONT

Bestemmingsplanwijziging Goorweg 7to te Riel
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Goorweg 7 to" heeft vanaf 11
april 2019 tot en met 1 mei 2019 ter inzage gelegen. Eén ingezetene
en de provincie hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
inspraakreactie in te dienen. Van beide inspraakprocedures is een
verslag opgesteld en zijn als bijlagen toegevoegd aan dit voorstel. Naar
aanleiding van de inspraakreacties wordt het
voorontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aangepast c.q.
aangevuld waardoor er (deels) wordt toegekomen aan de ingediende
inspraakreacties. Door in te stemmen met de eindverslagen en de
daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien van het
voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische
procedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan)
opgestart worden.
Besluit:
1

2
3
4

5

Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan en het verslag van het
gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro inzake
"Goorweg 7 to”;
In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is
aangegeven in de twee eindverslagen;
Genoemde eindverslagen vast te stellen en de insprekers
schriftelijk te berichten;
De gemeenteraad in kennis te stellen van het vastgestelde
eindverslag inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan Goorweg 7to;
Het voorontwerpbestemmingsplan "Goorweg 7 to” gereed
te maken om als ontwerp ter inzage te leggen.

2

4

ONT

vaststellen subsidie Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening op de heffing en invordering
van toeristenbelasting gemeente Goirle in werking getreden. Deze
verordening regelt dat 'een directe belasting wordt geheven voor het
houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een
vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als
ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie zijn
ingeschreven' (artikel 2 verordening). In de memorie van toelichting
behorende bij de verordening is afgesproken dat 50% van de
opbrengst van de toeristenbelasting na aftrek van de door de
gemeente gemaakte kosten als subsidie wordt overgemaakt aan de
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle. De voorwaarden voor deze
subsidie zijn opgenomen in de, met de Vereniging Recreatie en
Toerisme Goirle gesloten, subsidieovereenkomst. Jaarlijks dient de
vereniging een subsidieverzoek in, vergezeld door een activiteitenplan
en voorzien van een begroting. Op basis daarvan wordt subsidie
verstrekt. In het jaar volgend op de subsidieverstrekking dient de
vereniging een financieel jaarverslag en toelichting daarop in. Op
grond daarvan wordt de subsidie vastgesteld. De vereniging Recreatie
en Toerisme Goirle heeft haar financieel jaarverslag ingediend.
Besluit:
1
2
3
4

In te stemmen met het financieel jaarverslag 2018 van de
Vereniging Recreatie en Toerisme;
De subsidie voor de Vereniging Recreatie en Toerisme
Goirle 2018 vast te stellen op een bedrag van € 20.995,45;
De vereniging Recreatie en Toerisme Goirle hiervan in
kennis te stellen;
Het resterende bedrag à € 10.995,45 aan de Vereniging
Recreatie en Toerisme Goirle over te maken;

3

