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Collegeadvies mandaatbesluit en advies burgemeester volmacht
in kader van regionale samenwerking Wmo begeleiding
Toelichting:
De gemeenten Dongen, Goirle, Gilze-Rijen, Heusden,
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg hebben gezamenlijk Wmo
begeleiding ingekocht per 1 april 2019. Om deze inkoop voor te
laten bereiden en uit te laten voeren hebben de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten een
bestuursakkoord gesloten en mandaten verleend aan de
portefeuillehouders zorg (mandaatsbesluit 12 september 2017).
Een gecoördineerde en efficiënte besluitvorming over een aantal
stappen in de inkoop is hiermee bevorderd.
Nu de inkoop geregeld is, moeten in de uitvoering zo nu en dan
nog zaken geregeld worden, bv ondertekening van contracten van
nieuwe aanbieders die tussentijds aanhaken. De eerdere
mandatering aan de portefeuillehouders zorg van betreffende
gemeenten vraagt enige aanpassing, waaronder doormandatering
aan het hoofd van de afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg.
Met een aangepast mandaatbesluit en volmacht betreffende
ondertekening is dit geregeld.
Besluit:
1. De wethouder met de portefeuille Zorg in functie te
mandateren, met ondermandaat aan het afdelingshoofd van
de afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg, om namens het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Goirle, gedurende de looptijd van het bestuursakkoord,
besluiten te nemen, binnen de kaders van het
bestuursakkoord, inzake het project resultaatgerichte inkoop
Wmo begeleiding.
2. De wethouder met de portefeuille Zorg in functie te
mandateren om namens het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Goirle, te besluiten tot
privaatrechtelijke rechtshandelingen inzake contractering,
met ondermandaat aan het afdelingshoofd van de afdeling
Sociaal van de gemeente Tilburg.
3. Het mandaatbesluit van 12 september 2017 in te trekken.
4. De burgemeester van de gemeente Goirle volmacht te laten
verlenen aan de wethouder met de portefeuille Zorg en aan
het afdelingshoofd Sociaal van de gemeente Tilburg. Deze
volmacht is bedoeld om de overeenkomsten waartoe op
basis van hierboven genoemde mandaten/ ondermandaten
wordt besloten namens hem te ondertekenen.
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Principeverzoek voor 1 bouwkavel tussen Brakel 4 en 6
Toelichting:
Medio 2019 is er een principeverzoek binnengekomen om de
bedrijfslocatie Brakel 6 te saneren, de bestaande bedrijfswoning
om te bestemmen naar een burgerwoning en daarnaast twee
Ruimte voor Ruimte woningen te realiseren. Op 12 november
2019 heeft uw college besloten om geen medewerking te verlenen
aan dat principeverzoek. De directe nut en noodzaak om de
bedrijfslocatie te saneren ten behoeve van twee woningen
ontbreekt. Verder wordt het landelijk karakter c.q. de
stedenbouwkundige structuur teveel aantast als op korte afstand
van elkaar twee woningen worden toegevoegd in de
bebouwingsstructuur. Als mogelijke oplossing is richting
initiatiefnemer medegedeeld dat de realisatie van maximaal 1
woning voorstelbaar is. Hier is een nieuw principeverzoek voor
ingediend. Om op betreffende locatie (tussen Brakel 4 en 6) de
realisatie van één woning mogelijk te maken en de huidige
bedrijfslocatie van Brakel 6 om te bestemmen naar een
woonbestemming, is een planologische procedure noodzakelijk. In
dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of een planologische
procedure ruimtelijk en planologisch gewenst is om de huidige
agrarische bedrijfsbestemming van Brakel 6 om te zetten naar een
woonbestemming en maximaal 1 nieuwe woning toe te staan
tussen Brakel 4 en 6.
Besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen om een planologische
procedure op te starten om de bestaande bedrijfslocatie
(bedrijfswoning) Brakel 6 om te bestemmen naar een (burger)
woonbestemming en de ontwikkeling van 1 Ruimte voor Ruimte
woning mogelijk te maken tussen Brakel 4 en Brakel 6 te Riel.
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Oninbaar verklaren openstaande debiteuren 2019
Toelichting:
Ieder jaar – tijdens het opstellen van de jaarrekening - beoordelen
we de openstaande postenlijst debiteuren. We bekijken voor
welke posten we een risico lopen dat ze niet worden betaald. Dit
bepaalt de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren. Ook
bekijken we welke posten we definitief niet meer gaan ontvangen.
Deze posten kan uw college oninbaar verklaren. We stellen u voor
om 5 posten voor een bedrag van € 10.907,45 oninbaar te
verklaren en dit in de jaarrekening 2019 te verwerken. We
informeren u met dit voorstel over de stand van de voorziening op
31/12/19 van € 113.940.
Besluit:
1. Oninbaar verklaren van 5 openstaande posten voor een
bedrag van € 10.907,45 zoals genoemd in bijlage 1;
2. Het bedrag van € 10.907,45 in 2019 afboeken van de
voorziening dubieuze debiteuren;
3. Kennis te nemen van het saldo van de voorziening dubieuze
debiteuren 31/12/19 van € 113.940.
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Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Goirle
Toelichting:
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het
opstellen van een omgevingsvisie.De Notitie Bouwstenen
Omgevingsvisie Goirle is het resultaat van de eerste fase in de
ontwikkeling van de Omgevingsvisie Goirle. De bouwstenennotitie
bevat de resultaten van de uitgevoerde gebiedsanalyse,
beleidsanalyse en inventarisatie van maatschappelijke trends
waarop de gemeente (beleidsmatig) zal moeten inspelen. Samen
met de inbreng van het bestuur, de gemeenteraad en de ambtelijke
organisatie tijdens de vliegende startsessies, de inbreng van de
jeugdgemeenteraad, ketenpartners, ondernemers en inwoners in de
participatiesessies in de eerste week van de omgevingsvisie en de
resultaten van de inwoner enquête, is in de bijgevoegde rapportage
de basis voor de bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie
gelegd. Om te verankeren, dat voor college en raad voldoende basis
ligt om op verder te gaan in het planvormingsproces, is het gewenst
om kennis te nemen van deze bouwstenennotitie en in te stemmen
met de belangrijkste uitgangspunten.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Bouwstenen
Omgevingsvisie Goirle
2. De 3 centrale waarden:
- Doenerig dorp
- Prachtlandschap van de Toekomst
- Goed toeven
vast te stellen.
3. In te stemmen met de 9 deelgebieden, zoals afgebakend en
beschreven in de notitie.
4. In te stemmen met de 16 beleidsthema´s, zoals genoemd
en beschreven in de notitie.
5. In te stemmen met de belangrijkste discussiepunten en het
vervolgproces, zoals genoemd en beschreven in de notitie.
6. De Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Goirle ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen via bijgevoegd
raadsvoorstel.

