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Verrekening neveninkomsten politiek ambtsdragers over 2018
Toelichting:
Naar aanleiding van het advies van de adviescommissie Rechtspositie
politieke ambtsdragers (commissie Dijkstal)is een aantal wijzigingen
aangebracht in onder meer de Provinciewet, de Gemeentewet en de
Waterschapswet. Een van die wijzigingen betreft de plicht tot het
verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende,
voltijds politieke ambtsdragers. De grondslag hiervoor is opgenomen
in bovengenoemde wetten. De wijze waarop gegevens over
neveninkomsten moeten worden verstrekt en de gevolgen van het
niet verstrekken van deze gegevens, zijn geregeld in de
rechtspositiebesluiten.
Besluit:
1

2

2.
BS

ONT

Vaststellen dat voor het jaar 2018 verrekenplicht over
neveninkomsten niet van toepassing is op de in deze nota
genoemde politiek ambtsdragers behalve bij
burgemeester Van Stappershoef;
Vaststellen dat de hoogte van de neveninkomsten van
burgemeester Van Stappershoef binnen de wettelijke
vrijstelling van 14% vallen en er niets verrekend hoeft te
worden.

Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022
Toelichting:
De gemeente Goirle stelt iedere 4 jaar aan het begin van een nieuwe
bestuursperiode haar woonbeleid opnieuw vast. Op basis van
bijdragen van de inwoners, van bij het wonen betrokken partijen en
met inbreng van de raad is de nieuwe woonvisie 2019-2022 opgesteld.
Besluit:
In te stemmen met het concept raadsvoorstel en dit ter vaststelling
voor te leggen aan de raad.

3.
MvS

VVH

Vaststelling VTH-beleidsstukken
Toelichting:
In maart 2018 werd een motie van de raad aangenomen waarin de
wens werd uitgesproken om kaders voor handhaving te geven. De
raad heeft uw college verzocht om te wachten met het vaststellen van
beleid totdat deze kaders tot stand gekomen zijn. Ter inspiratie
vonden eind 2018 twee bijeenkomsten plaats. We zijn op locaties gaan
kijken en met inwoners is in de raadzaal op informele wijze gesproken
over handhaving. Het doel van deze bijeenkomsten was het delen van
ervaringen, meningen en ideeën. Het waren twee verhelderende
bijeenkomsten. Uit de bijeenkomsten bleek onder andere dat het niet
alleen om het taakveld handhaving ging, maar ook om de taakvelden
toezicht en vergunningverlening (de VTH-taken). Na de twee
beeldvormende bijeenkomsten met de gemeenteraad heeft op 7 mei
2019 de raad in een oordeelsvormende vergadering de concept VTHstukken besproken. Uw college heeft in deze vergadering vragen van
raadsleden beantwoord. De gemeenteraad heeft tijdens de
oordeelsvormende vergadering besloten dat het raadsvoorstel als
hamerstuk in de besluitvormende raadsvergadering van 21 mei 2019
vastgesteld wordt.
Besluit:
Onder voorbehoud van vaststelling in de gemeenteraad van het
raadsvoorstel 'Beleidsstukken: vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH)' uw college voor te stellen de volgende stukken
vast te stellen:
1 evaluatie toezicht en handhaving gemeente Goirle 2018;
2 evaluatie vergunningverlening gemeente Goirle 2018;
3 toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 20192022;
4 vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022;
5 uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gemeente
Goirle 2019;
6 uitvoeringsprogramma vergunningverlening gemeente
Goirle 2019;
7 de hand-outs voor VTH-beleid.
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Besluit op bezwaar OVG tijdelijk schoolgebouw Dr. Keyzerlaan Goirle
Toelichting:
Op 3 december 2018 heeft uw college Stichting Biezonderwijs/
Scholengemeenschap De Keyzer een omgevingsvergunning verleend
voor een tijdelijk schoolgebouw aan de Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle.
Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend door de heer X, mede
namens diverse bewoners van de Dr. Keyzerlaan. Het bezwaarschrift is
behandeld door de commissie voor bezwaarschriften. Op 8 april 2019
heeft deze commissie een advies uitgebracht. Daarmee bereikt dit
dossier een volgende fase: uw college wordt gevraagd om een besluit
over de genoemde omgevingsvergunning, rekening houdend met het
uitgebrachte advies.
Besluit:
1
2

5.
PP

ONT

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over
te nemen en het ingediende bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
Het besluit om een omgevingsvergunning voor een
tijdelijk schoolgebouw aan de Dr. Keyzerlaan te Goirle in
stand te laten.

Uitbreiding groepsruimten basisscholen Open Hof en Den Bongerd
Toelichting:
In de vergadering van 7 mei 2019 heeft uw college ingestemd met de
tijdelijke uitbreiding van de huisvesting van de basisscholen Open Hof
en Den Bongerd op de locatie Frankische Driehoek. De gemeenteraad
is inmiddels via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken
bericht. Omdat in de gemeentebegroting 2019 voor deze voorziening
geen financiële middelen zijn opgenomen, dient de raad hiervoor nog
een krediet beschikbaar te stellen. Hiervoor is een
conceptraadsvoorstel opgesteld, dat als bijlage bij dit advies is
gevoegd. Ter bespoediging van de voorbereiding en de uitvoering van
de bouwwerkzaamheden zal de regiegroep worden verzocht het
voorstel aan de gemeenteraad direct besluitvormend te agenderen.
Besluit:
1

2

In te stemmen met de inhoud van het conceptraadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet
ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de
huisvesting van de basisscholen Open Hof en Den Bongerd
op de locatie Frankische Driehoek.
Ter bespoediging van de besluitvorming als genoemd
onder ad 1 de regiegroep verzoeken het voorstel aan de
gemeenteraad direct besluitvormend te agenderen voor
de vergadering van 18 juni a.s.

