Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 31 juli 2019
Nr.

afd.

1.

BDO

agendapunt/besluit

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente
Goirle 2019
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers van kracht geworden. In dit besluit is de
rechtspositie van alle voorzitters, dagelijks bestuurders en
volksvertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en
waterschappen, in één besluit en één regeling samengevoegd. De
vroegere 7 rechtspositiebesluiten en onderliggende regelingen zijn
gemoderniseerd en waar mogelijk geharmoniseerd.
Besluit:
De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente
Goirle 2019 vast te stellen.

2.

MDV

Vaststellen Beleidsregels Resultaatgebied Schoon en leefbaar huis
2019
Toelichting:
Inleiding
In 2016 zijn de huidige Beleidsregels 'Maatwerkvoorziening
Resultaatgebied Huisvesting 2016' vastgesteld. Per 1 april 2019 is een
nieuw contract Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp ingegaan.
Daar passen nieuwe beleidsregels bij.
De oude beleidsregels blijven daarnaast gedurende de
overgangstermijn van twee jaar gelden voor beschikkingen die zijn
afgegeven voor 1 april 2019.

Besluit:
1

2

De Beleidsregels Resultaatgebied Schoon en leefbaar huis
2019 vast te stellen voor nieuwe beschikkingen vanaf 1
april 2019.
De Beleidsregels Maatwerkvoorziening Resultaatgebied
Huisvesting 2016 gelijktijdig in te trekken met dien
verstande dat ze van toepassing blijven op beschikkingen
die zijn afgegeven voor 1 april 2019.

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.
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