Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 januari 2020
Nr.

1.

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheidshuis
Toelichting:
Op 20 juni 2017 heeft u ingestemd met de
Samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis MiddenBrabant (ZVHMB). Deze overeenkomst is vervolgens op 22 juni 2017
ondertekend door de burgemeesters van alle gemeenten en de
overige samenwerkingspartners. De uitbreiding van de bestaande
samenwerkingsovereenkomst is noodzakelijk om te voldoen aan de
eisen die de AVG stelt aan de verwerking van persoonsgegevens
binnen een samenwerkingsverband. Het ZVHMB is primair bedoeld
voor casuïstiek die keten overstijgend is en waarbij sprake is van zorg
èn veiligheidsproblematiek. Daarnaast heeft het ZVHMB een
belangrijke rol als knooppunt voor kennis, advies en routering op het
gebied van zorg.
Besluit:
1 Instemmen met het samenwerkingsconvenant Zorg- en
veiligheidshuis Midden Brabant;
2 Instemmen met het privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuis
Midden-Brabant;
3 De burgemeester machtigen voor het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst en het privacy protocol namens
de gemeente Goirle.

2.

VVH

Benoemen onbezoldigd opsporingsambtenaar
Toelichting:
Conform het collegebesluit van 26 maart 2013 is de gemeente Goirle
een samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA's) aangegaan met de gemeenten
Oisterwijk en Hilvarenbeek. Deze samenwerking heeft geleid tot het
vormen van een BOA-poule waarbij Oisterwijk fungeert als
uitleeninstantie naar de andere gemeenten. Door het aangaan van
deze samenwerkingsovereenkomst zijn BOA's die aangesteld zijn voor
één van de drie gemeenten opsporingsbevoegd voor alle drie de
gemeenten. Conform de circulaire BOA moeten de BOA's bij iedere
gemeente afzonderlijk op naam worden benoemd als onbezoldigd
ambtenaar van deze gemeente.
Besluit:
De voorgedragen BOA uit de BOA-pool aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar openbare ruimte bij de gemeente Goirle.

3.

VVH

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid gemeente Goirle 20202022
Toelichting:
Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid gemeente Goirle
2020-2022 (hierna: het uitvoeringsprogramma) is de operationele
uitwerking van de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Goirle
2019-2022 (hierna: de kadernota).
Besluit:
In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid
gemeente Goirle 2020-2022

4.

VVH

Weigeren kapaanvraag Bodepad 6 te Goirle
Toelichting:
Op 27 oktober 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ingediend voor het kappen van een boom. De aanvraag gaat over
Bodepad 6 te Goirle. We hebben de aanvraag getoetst aan de
geldende wet- en regelgeving en adviseren uw college om de
aanvraag te weigeren.
Besluit:
De aanvraag (VH-2019-0364) voor een omgevingsvergunning voor
het kappen van een boom op het perceel Bodepad 6 te Goirle te
weigeren.

5.

ONT

Bakertand Primagaz en woningbouw
Toelichting:
In de tweede oordeelsvormende vergadering op 26 november 2019
over het Koersdocument Bacaertlant is toegezegd dat er binnen een
aantal weken een notitie zou komen met daarin een nadere
uitwerking van het woningbouwprogramma voor de locatie
Bakertand. Bakertand BV heeft de notitie “Bakertand Primagaz en
woningbouwprogramma” net voor de kerstvakantie toegezonden. In
de notitie wordt niet alleen in gegaan op het woningbouwprogramma,
maar ook op de situatie Primagaz. Het college dient een standpunt in
te nemen over de ontvangen informatie, zodat de gemeenteraad dit
kan betrekken in de afwegingen over het koersdocument Bakertand.
Besluit:
1 In te stemmen met het standpunt ten aanzien van de door
Bakertand BV toegezonden notitie “Bakertand Primagaz en
woningbouwprogramma”, zoals geformuleerd in de bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.
2 In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel
Koersdocument Bacaertlant (3)

6.

ONT

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling Fase 2
Toelichting:
Op 26 oktober 2019 is het Gôolse Geheim Schijnvliegveld De Kiek
onder zeer grote belangstelling geopend. Om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van deze bijzondere rustplek heeft een explosieven
onderzoek plaatsgevonden (fase 1). Gemeenten kunnen in geval van
opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de
kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit bij het
ministerie van BZK. Voor het project Herbeleving Schijnvliegveld De
Kiek is afgelopen jaar, met succes, een suppletie-aanvraag ingediend
voor het opsporen van niet gesprongen explosieven voor fase 1. Uit
het onderzoek fase 1 bleek dat er veel verstoring aanwezig was ter
plaatse en daarom diende uit veiligheidsoverwegingen, een
vervolgonderzoek plaats te vinden, fase 2. Na uitvoering van fase 2 is
het gebied vrijgegeven en veilig bevonden voor toeristisch gebruik.
Aanvrager (het uitvoerend bedrijf REASeuro) verzoekt de gemeente
ook voor fase 2 een suppletie-aanvraag bij het Ministerie van BZK in te
dienen.
Besluit:
1 Kennis te nemen van de aanvraag Suppletie-uitkering kosten
opsporingsonderzoek NGE, fase 2;
2 De gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog t.b.v.
Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek Fase 2 inclusief het
resterende deel van Fase 1 vast te stellen op €115.287,33
exclusief BTW;
3 Bij toekenning van de suppletie-aanvraag rechtstreeks aan het
uitvoerende bedrijf uit te keren volgens schema in bijlage 2;
4 In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

