Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 27 februari 2019
Nr.

1

afd.

BDO

agendapunt/besluit

Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy
Toelichting:
Voor u ligt, ter vaststelling, het strategisch beleid informatieveiligheid
en privacy. Het voorgaande beleid loopt af in januari 2019.
Voorgesteld wordt dit beleidsplan vast te stellen voor de komende 3
jaar. Het doel van dit plan is om GHO-breed het beleid rondom
informatieveiligheid en privacy te harmoniseren en te generaliseren.
Besluit:
Het strategisch beleid informatieveiligheid en privacy vast te stellen

2

ONT

Bestemmingsplan Abcovenseweg 23 en 23A (Goirle)
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Abcovenseweg 23 en 23A" voorziet in de bouw
van een kantoor aan de Abcovenseweg 23 te Goirle (thans gevestigd
aan de Abcovenseweg 23A) ten behoeve van ontwerpbureau Studio
REDD. Studio REDD ontwerpt exclusieve tuinen en zorgt voor de
realisatie en begeleiding daarvan. Uw college heeft al eerder besloten
om in principe aan deze ontwikkeling medewerking te verlenen.
Onderdeel van dit initiatief is de landschappelijke inrichting van de
gronden van de voormalige kwekerij aan de overzijde van de Nieuwe
Leij alsmede het slopen van de voormalige bedrijfsbebouwing van de
voormalige kwekerij en het vervallen van detailhandelsbestemming
tussen de woningen Abcovenseweg 23 en 23A. Dit bestemmingsplan is
klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd.
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening
overleg worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte
worden ten behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure
een aantal punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor
niet telkens een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
In te stemmen met het concept-bestemmingsplan, inspraak te
starten en in te stemmen met de beschreven procedure.

3

ONT

Herontwikkeling Maria Boodschapkerk
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de
Maria Boodschapkerk in Goirle.
Beoogd wordt ca. 19 wooneenheden te realiseren in het bestaande
kerkgebouw. Parkeren wordt opgelost op het eigen terrein. Op 26
april 2016 heeft uw college besloten om onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan het verzoek voor herontwikkeling van
de kerk. Eén van deze voorwaarden was dat het rijksmonumentale
karakter behouden dient te blijven en dat de Rijksdienst een positief
advies moet geven over het herontwikkelingsplan en het
restauratieplan voor de kerk.
Besluit:
1

2

3
4

4

ONT

Medewerking te verlenen aan het verzoek voor
herontwikkeling van de Maria Boodschapkerk in Goirle,
onder de bij punt 1.2 bij kanttekeningen genoemde
randvoorwaarden.
De eerder gestelde randvoorwaarde Het
rijksmonumentale karakter dient behouden te blijven en
de Rijksdienst dient positief te adviseren over het
herontwikkelingsplan en restauratieplan voor de kerk te
laten vervallen en ondanks de negatieve adviezen toch in
te stemmen met het nu gepresenteerde bouwplan voor
de kerk.
Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde brief.
De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief
te informeren over het plan.

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2017-2018
Toelichting:
Elk jaar dient het college ingelicht te worden over het gevoerde
leerplichtbeleid van het afgelopen schooljaar. Het college legt dit
verslag vervolgens ter informatie voor aan de gemeenteraad. In het
jaarverslag is de aard en omvang van het schoolverzuim van
jongeren woonachtig in de gemeente Goirle in beeld gebracht.
Besluit:
1
2

Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2017-2018 vast te
stellen.
Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2017-2018 aan de raad
voor te leggen ter kennisname.

5

ONT

Activiteitenplan en Begroting 2019 BIZ Centrum Goirle
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2018 is de verordening BI-zone Centrum Goirle 20182022 in werking getreden. Deze verordening regelt dat alle
gebruikers van bedrijfspanden binnen de bedrijveninvesteringszone
Centrum Goirle 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 BIZ Centrum Goirle 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 2019 zijn ontvangen.
Besluit:
1
2

3
4

Het activiteitenplan 2019 en de begroting 2019 van
Stichting BIZ Centrum Goirle goed te keuren;
Op grond van de verordening en de
uitvoeringsovereenkomst d.d.19 september 2017,
subsidie te verlenen aan Stichting BIZ Centrum Goirle
voor een bedrag van de uiteindelijk daadwerkelijk in een
kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen minus de
perceptiekosten;
Een voorschot toe te kennen van € 110.000,00 en dit in 4
termijnen over te maken conform artikel 9 van de
uitvoeringsovereenkomst ;
Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers
schriftelijk op de hoogte zijn gebracht (bijlage 3).

6

MDV

Onderzoek kostenstijging Wmo zorg in natura 2018
Toelichting:
Bij opstelling van het financieel tussenbericht bleek er sprake te zijn
van sterke stijging van de kosten voor begeleiding op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderzocht is wat de
oorzaak is van de kostenstijging en waarom dat pas zo laat werd
geconstateerd. Het onderzoeksrapport bevat een analyse van de
kostenstijging, alsmede een analyse van het proces dat is doorlopen
rond de begroting 2018 en de Burap 2018-1. Tot slot is een controle
uitgevoerd op vijf persoonsdossiers van elk van de vijf grootste
aanbieders van zorg in natura (ZIN). Het gaat daarbij om de
dossiers met de hoogste kosten per zorgaanbieder. Hierbij is
gekeken naar de rechtmatigheid van het besluit, en naar eventuele
fouten bij de betalingen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
neergelegd in de notitie 'Onderzoek kostenstijging Zorg in Natura
2018 Wmo'.
Besluit:
1
2
3

kennis te nemen van de notitie 'Onderzoek
kostenstijging Zorg in Natura 2018 Wmo', zoals
opgenomen in de bijlage;
de in de notitie opgenomen conclusies en aanbevelingen
over te nemen;
een raadsinformatiebrief op te stellen.

7

Reactie op Management Letter 2018
Toelichting:
De accountant voert jaarlijks, naast de jaarrekeningcontrole, een
tussentijdse controle uit. Deze controle is met name gericht op de
interne procesbeheersing van de gemeente (administratieve
organisatie, interne controle en bedrijfsprocessen). Het verslag van
bevindingen, de management letter, is nu gereed.
Op 6 december zijn de bevindingen (in concept) doorgesproken met
wethouder Swaans, de gemeentesecretaris en de gemeentecontroller.
Op 17-12-2018 is de definitieve versie van de management letter per
post ontvangen.
In deze B&W nota wordt ingegaan op de voornaamste conclusies van
de accountant en wordt een reactie gegeven op de bevindingen.
Besluit:
1
2
3

De interim management letter 2018 voor kennisgeving aan
te nemen;
Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op de
bevindingen en aanbevelingen;
De management letter en de reactie van het college ter
kennis te brengen aan het audit-comité en vervolgens aan
de raad.

