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Nr.

1
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BDO

Overeenkomst gegevensuitwisseling GHO
Toelichting:
In december 2018 is op verzoek van de functionaris
gegevensbescherming (FG) van GHO advies gevraagd aan
advocatenkantoor AKD over de vraag of de uitwisseling van
persoonsgegevens binnen de samenwerking legitiem was en zo ja,
of er eventueel (aanvullende) zaken geregeld moesten worden. In
januari 2019 heeft AKD haar advies opgeleverd, waarin drie
belangrijke aanbevelingen genoemd worden.
Besluit:
1. Ondertekenen van de overeenkomst
‘gegevensuitwisseling GHO’, om zo invulling te geven aan
het vereiste van artikel 26 AVG.
2. De privacy statements op de gemeentelijke websites aan
te passen, zodat het voor inwoners duidelijk is dat de
GHO gemeenten samenwerken en zodoende over een
weer persoonsgegevens van elkaars inwoners (kunnen)
verwerken. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van
transparantie dat artikel 5, lid 1, sub a AVG vereist.

2.

OND

Archiefverordening 2020
Toelichting:
Gewijzigde wet- en regelgeving noopt tot herziening van de
‘Archiefverordening gemeente Goirle 2015’. Gebaseerd op de
nieuwe model-archiefverordening van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) dient de gemeenteraad een nieuwe, ingekorte
en gedereguleerde archiefverordening vast te stellen.
Besluit:
De gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling de
‘Archiefverordening gemeente Goirle 2020’

3.

VVH

Beantwoording ingediende zienswijzen Tilburgseweg 81 en 83 te
Goirle
Toelichting:
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgevingen en de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit voor het verbouwen en
uitbreiden van 2 panden aan de Tilburgseweg 81 en 83 te Goirle,
zijn in totaal 2 zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren
gebracht. De inhoudelijke punten uit de zienswijzen worden in
bijgevoegde nota van beantwoording beantwoord. Deze nota van
beantwoording maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen
het onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de nota
van beantwoording is aangegeven of de zienswijzen aanleiding
geven om het onderhavige besluit aan te passen.
Besluit:
1. Te besluiten om in te stemmen met de beantwoording
van de ingediende zienswijzen (nota van zienswijzen
bijgevoegd).
2. Te besluiten om gezien de nota beantwoording
ingediende zienswijzen het ontwerpbesluit niet aan te
passen
3. Te besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen
onder mandaat(concept definitieve beschikking
bijgevoegd)

4.

ONT

Collegeadvies afsraken BW LVB
Toelichting:
Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de Wmo
verantwoordelijk voor beschermd wonen (BW) voor mensen die
vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk)
niet zelfstandig kunnen wonen. De gemeente Tilburg voert deze
taak uit voor de regio Hart van Brabant. In de loop van 2015 werd
duidelijk dat er een groep kwetsbare mensen bij het opstellen van
de wetgeving ‘vergeten’ is. Dit zijn de personen met een licht
verstandelijke beperking (LVB). Het Rijk heeft voor deze LVB
doelgroep middelen vrij gemaakt in 2016 en deze beschikbaar
gesteld aan de individuele gemeenten. Hiermee kwam de
verantwoordelijkheid voor BW voor deze LVB doelgroep bij de
lokale gemeenten te liggen terwijl de verantwoordelijkheid van de
doelgroep psychiatrische en psychosociale problematiek bij
centrumgemeente Tilburg ligt. Dit is niet wenselijk, omdat hierdoor
de beperking en daarmee de financiering centraal staat en niet de
behoefte aan beschermd wonen. In dit voorstel wordt ingegaan op
de inrichting van de taak voor BW voor mensen met LVB.
Besluit:
1. De taken voor beschermd wonen voor mensen met een
Licht Verstandelijke Beperking uit te laten voeren door
centrumgemeente Tilburg voor de periode 2020 en 2021
en hiervoor €60.000,- beschikbaar te stellen aan de
gemeente Tilburg;
2. Mandaat te verlenen aan het college van Burgemeester
en Wethouder van de gemeente Tilburg voor de
bevoegdheden op basis van de Wmo met betrekking tot
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang conform
bijgevoegd mandaatbesluit.

5.

VVH

Ontwerpbesluit Toekennen hogere waarden Tilburgseweg 81 en
83 Goirle
Toelichting:
De hogere waarden Wet geluidhinder voor de verbouw en
nieuwbouw van 3 bovenwoningen aan de Tilburgseweg 81 en 83 te
Goirle moet worden vastgesteld. De geluidbelasting op de gevels is
hoger dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB.
Besluit:
Toekennen van de hogere waarden voor de Tilburgseweg 81 en
83 te Goirle

