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Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle
2020
Toelichting:
Door wijzigingen in wet- en regelgeving is er reden een nieuwe
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle
(verder de verordening) te laten vaststellen. De verordening moet
actueel zijn en in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder Wmo 2015).
Meerdere hoofdstukken en artikelen zijn daarom geheel of
gedeeltelijk herschreven. In de naam van de nieuwe verordening
wordt het jaartal gewijzigd naar 2020, het jaar waarin deze
Verordening van kracht wordt. In deze nota worden de belangrijkste
wijzigingen en beleidskeuzes toegelicht.
Besluit:
1
2

2

MDV

De raad te adviseren de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Goirle 2020 vast te stellen;
De Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Goirle 2018 gelijktijdig in te trekken.

Lokaal Opgave Team Sociaal Domein
Toelichting:
Op 10-09-2019 heeft u de prognose Jeugdhulp 2019 ontvangen met
daarin een negatief bijgesteld beeld van de financiën. Naar
aanleiding van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein heeft u
de raad een raadsinformatiebrief toegezonden en heeft u besloten
om dit domein op lokaal niveau breed te gaan analyseren en u heeft
de opdracht gegeven om een lokaal opgaveteam sociaal domein op
te richten.
Besluit:
1. Opdracht geven tot het instellen van een lokaal
opgaveteam sociaal domein (LOT)
2. In te stemmen met verzending van de raadsinformatiebrief

3
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Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Leijvennen
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" voorziet in de
ontwikkeling van een landgoed met daarin de mogelijkheid om
maximaal drie woongebouwen te realiseren. Het landgoed wordt
gerealiseerd aan de rand van Goirle/Riel ten noorden van de
Rielsedijk. De ontwikkeling van het landgoed past binnen het
gemeentelijke beleid en de provinciale visie om het landschappelijke
karakter en natuurlijke kwaliteiten van het betreffende gebied te
behouden c.q. te versterken en de ecologische structuur te
herstellen. Er is maximaal rekening gehouden met de verkaveling van
de woongebouwen, natuur herstellende maatregelen en de
(openbare) toegankelijkheid van het landgoed. Het bestemmingsplan
is gereed om aan de gemeenteraad ter vaststelling te worden
aangeboden.
Besluit:
1

2
3
4

4

REB

Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
"Landgoed Leijvennen” (Riel) gewijzigd vast te stellen en
geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel
6.12 Wet ruimtelijke ordening;
In te stemmen met “Nota zienswijzen Landgoed
Leijvennen”;
In te stemmen met “Nota ambtshalve wijzigingen
Landgoed Leijvennen”;.
In te stemmen met conceptraadsvoorstel en
conceptraadsbesluit.

Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020
Toelichting:
De huidige afvalstoffenverordening is vastgesteld op 4 december
2018. In deze verordening ontbreken de regels voor gescheiden
inzameling van alle afvalstoffen. Ook dient de verordening te worden
herzien als gevolg van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Besluit:
1. In te stemmen met de “Afvalstoffenverordening gemeente
Goirle 2020”.
2. De Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020 ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad te informeren over het concept
uitvoeringsbesluit.
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Krediet Key2Finance
Toelichting:
Op 20 februari 2018 heeft uw college ingestemd met de voorlopige
gunning van het financieel systeem 2020 t/m 2024 aan Centric
Netherlands b.v. In dit voorstel (zaak 2018-002348) zijn alle
financiële consequenties genoemd. Op dat moment is achterwege
gebleven om een investeringskrediet aan te vragen. Een krediet
beschikbaar stellen is een bevoegdheid van de raad. Uw college
wordt gevraagd in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en besluit.
Besluit:
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit Krediet
Key2Finance.
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Eerste wijziging van de Legesverordening 2020
Toelichting:
1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het
bouwen in werking. Deze wet regelt de invoering van een nieuw
stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft als doel
de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door
inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de
aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en
professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in.
Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten.
Voor wat betreft bouwaanvragen binnen de gevolgklasse 1 wordt de
toets aan het bouwbesluit en een groot deel van het toezicht tijdens
de bouw overgeheveld naar private kwaliteitsborgers. Op 16 januari
2019 is door de VNG en de minister een bestuursakkoord
ondertekend. Hierin is opgenomen dat voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de wet de uitvoering moet worden geoefend
door middel van proefprojecten. Tevens bevat deze ‘eerste wijziging
van de Legesverordening 2020’ een tekstuele aanpassing van ‘Kabels
en Leidingen/ Ondergrondse infrastructuren’.
Besluit:
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en conceptbesluit
“Eerste wijziging van de Legesverordening 2020”.

