Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juni 2020
Nr.

1

afd.

BDO

agendapunt/besluit

Actualiseren mandaatoverzicht
Toelichting:
In het mandaatoverzicht is vastgelegd wie namens het bevoegde
bestuursorgaan besluiten mag nemen. Door wijzigingen in
onderliggende wet- en regelgeving is het huidige overzicht niet
meer actueel. Bovendien is er de wens om sneller en efficiënter te
werken. Om dit uit te kunnen voeren moet een aantal mandaten
worden toegevoegd en/of gewijzigd. Met dit voorstel leggen we het
geactualiseerde mandaatoverzicht ter vaststelling voor.
Besluit:
1. De gewijzigde mandaten P&O vast te stellen en met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking te
laten treden;
2. De gewijzigde mandaten VVH vast te stellen;
3. De gewijzigde mandaten MD vast te stellen;
4. De gewijzigde mandaten Algemeen en BDO vast te stellen;
5. Het geactualiseerde mandaatoverzicht bekend te maken.

2

ONT

Verruiming van mogelijkheden voor recreatieondernemers
Toelichting:
Door de coronamaatregelen was recreatief nachtverblijf tot begin
mei niet toegestaan. De recreatie- ondernemers hebben daardoor
gedurende deze periode veel inkomsten misgelopen. Gezien de
wens van vele Nederlanders om de vakantie dit jaar dicht bij huis te
vieren, ondervinden een aantal ondernemers een sterke toename
van de vraag naar campingplekken. Vanuit een
recreatieondernemer is inmiddels het verzoek gekomen om een
tijdelijke uitbreidingsmogelijkheid van het aantal campingplaatsen.
Tevens is er door een andere recreatieondernemer verzocht om het
tijdelijk verlengen van het campingseizoen (normaal gesproken t/m
de herfstvakantie) zodat ook winterkamperen is toegestaan.
Aangezien we alle campinghouders dezelfde mogelijkheden willen
bieden vragen we het college hierover een algemeen besluit te
nemen.
Besluit:
1. In te stemmen met het toestaan van een tijdelijke
uitbreiding van het aantal staanplaatsen op campings en
kampeerterreinen onder de voorwaarden zoals gesteld in
bijlage 1;
2. Vergunningverlener te mandateren tot het afgeven van de
tijdelijke vergunning als deze voldoet aan de in bijlage 1
genoemde voorwaarden;
3. In te stemmen met het besluit van de heffingsambtenaar
om geen leges in rekening te brengen voor deze tijdelijke
vergunningen (tijdelijke uitbreiding aantal
campingplaatsen.

3

ONT

Aanpassing tabel woningbouwprogramma amendement voorstel
3
Toelichting:
In de raadsvergadering van 2 juni jl. is het amendement voor
voorstel 3 (datum 2 juni 2020), ingediend door VVD, CDA, LRG,
PvdA en AP, behandeld. Bij het amendement is de tabel
(woningbouwprogramma) gevoegd. Kort voor de stemming hebben
de indieners een wijziging aangebracht in deze tabel, te weten de
verdere onderverdeling van de 70% koopwoningen in een
verhouding van 20%, 30% en 20% gerelateerd aan prijscategorieën.
Besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel over
Bakertand, waarin wordt voorgesteld om de aangepaste
tabel woningbouwprogramma van amendement voorstel
3 vast te stellen.

4

ONT

Extra budget invoering Omgevingswet
Toelichting:
Er wordt hard gewerkt aan de invoering van de omgevingswet. De
stand van zaken van de verschillende activiteiten zijn verwerkt in
een voortgangsrapportage. Deze is bijgevoegd als bijlage 1. Voor de
invoering van de omgevingswet is in 2020 een budget van €
180.000,00 beschikbaar. Dit budget is niet toereikend omdat
diverse investeringen nodig zijn op softwaregebied. Ook voor de
communicatie en participatie is door de coronacrisis meer
investering nodig voor online participatie.
In dit voorstel wordt aan de raad gevraagd éénmalig een extra
budget beschikbaar te stellen voor de invoering van de
omgevingswet.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de
invoering van de omgevingswet;
De raad voor te stellen:
2. Eenmalig een aanvullend budget van € 59.000,00
beschikbaar te stellen voor de invoering van de
Omgevingswet, en het bestaande krediet software VVH
met € 15.000 te verhogen;
3. Het eenmalige budget van € 59.000,00 te dekken uit de
AWR;
4. De extra kapitaallasten ad € 2.368,00 te verwerken in de
(concept)begroting 2021 en verder.

5

REB

Invoering JAJA-sticker
Toelichting:
Op 17 december 2019 is een motie aangenomen waarin wordt
verzocht een notitie voor te bereiden voor de mogelijke invoering
van de ‘JA/JA-sticker’ in de gemeente Goirle. Invoering zou kunnen
ondersteunen bij het terugbrengen van de afvalstromen binnen de
gemeente, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Grondstoffen.
Besluit:
In te stemmen met de keuze op dit moment niet tot invoering van
de JA/JA-sticker over te gaan en na de evaluatie van de nieuwe
inzamelsystematiek de invoering te heroverwegen.

