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Nr.

1

afd.

BDO

agendapunt/besluit

Verordening rechtspositie raads-, commissie- en burgerleden
gemeente Goirle 2019
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers, en de daarbij behorende Regeling van kracht
geworden. In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle
voorzitters, dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers van
gemeenten, provincies en waterschappen in één besluit en één
regeling samengevoegd. Dit is het sluitstuk van een meerjarig traject,
waarbij de vroegere 7 rechtspositiebesluiten en onderliggende
regelingen zijn gemoderniseerd, en waar mogelijk geharmoniseerd.
Besluit:
1

2

De raad voorstellen de Verordening rechtspositie raads-,
commissie- en burgerleden gemeente Goirle 2019 vast te
stellen.
Tegelijkertijd voor te stellen de Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden gemeente Goirle
2017 in te trekken.

2

ONT

Verzoek tegemoetkoming planschade Abcovensedijk 2 te Goirle
Toelichting:
Eigenaar van Abcovensedijk 2 te Goirle heeft een aanvraag om
tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro
ingediend. Gesteld wordt dat ten gevolge van de verleende
omgevingsvergunning tot het oprichten van een antenne opstelpunt
ten behoeve van mobiele telecommunicatie, de woning van aanvrager
in waarde is gedaald. De schadebeoordelingscommissie heeft advies
uitgebracht zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het
advies strekt tot het toewijzen van de aanvraag om tegemoetkoming
in planschade en tot het toekennen van schadevergoeding. Conform
het advies kan worden besloten.
Besluit:
1
2

3
4
5

3

REB

Advies van de schadebeoordelingscommissie over te
nemen;
Aanvraag om tegemoetkoming in schade als bedoeld in
artikel 6.1 van de Wro toe te wijzen en schadevergoeding
toe te kennen tot een bedrag van € 5.700,00 en dit bedrag
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20
februari 2019 tot de dag van de uitbetaling;
Dit bedrag te verhalen op derdebelanghebbende;
Het betaalde drempelbedrag te restitueren;
Aanvragers en derdebelanghebbende te berichten over
het genomen besluit.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen
Toelichting:
Sinds 2015 maakt de Rijksoverheid beleid gericht op het tot stand
brengen van een circulaire economie in 2050 (geen verspilling van
grondstoffen/afval) en halvering van primaire grondstoffen in 2030.
Voor beide ambities dient de afvalinzameling zoals wij die kennen
radicaal te veranderen. Uw college en gemeenteraad hebben besloten
de huidige afvalinzameling bij te stellen per 1 oktober 2019.
Rechtmatig is de wijziging vastgelegd in de Afvalstoffenverordening,
zoals goedgekeurd door de Raad op 4 december 2018. Het
bijgevoegde Uitvoeringsbesluit beschrijft de concrete invulling van de
inzameling per 1 oktober 2019.
Besluit:
In te stemmen met het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2019.

4

ONT

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Abcovenseweg 23 en 23A
Toelichting:
Het bestemmingsplan “Abcovenseweg 23 en 23A” voorziet in onder
meer het realiseren van een kantoorgebouw aan de Abcovenseweg te
Goirle en is gereed om door de gemeenteraad gewijzigd te worden
vastgesteld.
Besluit:
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Abcovenseweg
23 en 23A”, onder gedeeltelijke instemming van de ingediende
zienswijze, gewijzigd vast te stellen.

5

MDV

Evaluatie Goirle aan de Slag 2018
Toelichting:
De gemeente heeft o.a. op grond van de Participatiewet de
verplichting om een re-integratiebeleid te voeren gericht op uitstroom
naar betaalde arbeid. Sinds enkele jaren doet onze gemeente dat
onder de vlag van het programma “Goirle aan de slag”. Jaarlijks
evalueren we de resultaten.
Na de evaluatie over 2017 is de belangrijkste doelstelling aangepast
van “stappen maken op de participatieladder” naar “plaatsingen op
allerlei vormen van werk – zowel betaald als onbetaald”.
Het uitgevoerde beleid is geëvalueerd. Het verslag van die evaluatie
treft u bijgaand aan.
De door de Raad vastgestelde doelstellingen over 2018 zijn gehaald.
Voorgesteld wordt om het re-integratiebeleid te koppelen aan het
minimabeleid. Beide hebben een doelstelling om “meedoen in de
samenleving” te bevorderen. Dit kan samengevat worden onder de
noemer activeringsbeleid.
Besluit:
1
2
3

Kennis te nemen van de uitkomsten van de Evaluatie
Goirle aan de Slag 2018.
Het re-integratiebeleid te betrekken bij de op te stellen
nota “meedoen makkelijker maken”.
Bijgevoegd raadsvoorstel toe te zenden aan de Raad.

6

ONT

Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan Leijoever (Riel)
Toelichting:
Bij elk bestemmingsplan is archeologie een aandachtspunt.
Archeologie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten
mogen keuzes maken in wat belangrijk is, mits archeologisch
gemotiveerd. Dit vloeit voort uit de Erfgoedwet en de Wet
archeologische monumentenzorg. In verband met de voorbereidingen
van het bestemmingsplan "Leijoever" (hierna: het bestemmingsplan),
dat in de kern Riel voorziet in woningbouw, dient voor dit woongebied
nu zo’n keuze te worden gemaakt. Op grond van uitgevoerd
onderzoek kan een goed onderbouwd selectiebesluit worden
gemaakt. In dit voorstel wordt uw college voorgesteld om het
plangebied vrij te geven voor realisatie. Verder archeologisch
onderzoek is niet nodig.
Besluit:
1
2

Advies van Econsultancy van 12 juni2019 over te nemen (=
selectieadvies).
Conform bijgevoegd selectieadvies te besluiten het
plangebied van het bestemmingsplan "Leijoever" vrij te
geven voor realisatie (= selectiebesluit), onder de
voorwaarde dat bij eventuele toevalvondsten hiervan
melding wordt gemaakt conform het bepaalde in artikel
5.10 van de Erfgoedwet.

7

ONT

Subsidie-uitvoeringsregeling gemeentetoeslag peuteropvang
Toelichting:
In de vergadering van 12 september 2017 heeft uw college de
Subsidie-/uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang
gemeente Goirle 2017 vastgesteld. Deze regeling is in werking
getreden op 1 januari 2018. Inmiddels maken een drietal
kinderopvangorganisaties gebruik van deze regeling. Naar aanleiding
van de verantwoording van de in 2018 verstrekte subsidies is het
wenselijk gebleken een controleprotocol vast te stellen, waarin voor
de accountant aanwijzingen zijn opgenomen over de reikwijdte en de
intensiteit van de accountantscontrole. Dit protocol dient als handvat
voor de door de accountant aan de kinderopvangorganisatie te
verstrekken subsidieverklaring als bedoeld in artikel 20, lid 2, onder d,
van de Algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017 (ASV).
Deze verklaring dient de kinderopvangorganisatie op zijn/haar beurt
aan uw college te verstrekken bij de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie over enig kalenderjaar. De Subsidie-/uitvoeringsregeling
gemeentetoeslag c.a. dient op de toepassing van vermeld document
te worden aangepast.
Besluit
1

2
3
4

5

in te stemmen met de inhoud van het Controleprotocol
gemeentetoeslag peuteropvang 2019 en dit document
hanteren bij een te verstrekken subsidieverklaring als
bedoeld in artikel 20, lid 2, onder d, van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Goirle 2017;
de Subsidie-/uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor
peuteropvang 2018 in te trekken;
de gewijzigde Subsidie-/uitvoeringsregeling
gemeentetoeslag voor peuteropvang 2019 vast te stellen;
de kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de
onder ad2/ad 3 vermelde regeling te informeren over uw
besluitvorming ad 1 t/m ad 3.
de verordening aan te passen op grond van de
rechtmatigheid van de subsidie.

8

ONT

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen regio Midden-Brabant 20202025
Toelichting:
Ter uitvoering van het bepaalde in de Wet op het voortgezet
onderwijs dienen de bevoegde gezagsorganen voor hun regio een
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen vast te stellen. Dit plan heeft
als belangrijkste doel dat de schoolbesturen gezamenlijk een goede
afstemming regelen tussen vraag en aanbod in termen van de
benodigde onderwijsvoorzieningen in de regio. Het thans
voorliggende plan geldt voor de periode 2020-2025. Het college van
burgemeester en wethouders is betrokken bij de vaststelling van dit
plan via het wettelijk voorgeschreven ‘op overeenstemming gerichte
overleg (OOGO)’ dat hierover moet worden gevoerd.
Besluit:
1

2

3

kennis te nemen van het Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen Midden-Brabant periode 20202025;
via BMC Advies aan de betrokken schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs in de regio mee te delen dat aan de
wettelijke vereiste OOGO-afstemming is voldaan via het
insturen van bijgaande verklaring ex artikel 74a, lid 5, van
de Wet op het voortgezet onderwijs;
het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
en de directie van het Mill Hillcollege berichten over uw
besluitvorming ad 1 en ad 2.

