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Nr.

1.

afd.

agendapunt/besluit

VTH-uitvoeringsprogramma Gemeente Goirle 2020
Toelichting:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de verplichting
opgenomen dat gemeenten hun VTH-organisatie professioneel inrichten en een
goede kwaliteit van de uitvoering van hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij
aan een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
Jaarlijks moet voor 1 februari een uitvoeringsprogramma ter goedkeuring aan de
provincie worden voorgelegd met daarin het uitgewerkte werkprogramma voor
dat jaar op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De
provincie ziet in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) toe op een tijdige en
goede naleving van de wettelijke VTH-procescriteria.
Aan uw college stellen wij voor dit VTH-uitvoeringsprogramma 2020 vast te
stellen.
Besluit:
Uw college voor te stellen het VTH-uitvoeringsprogramma Gemeente Goirle
2020 vast te stellen.

2.

Burgemeestersadvies Nadere besluitvorming implementatie Wvggz en Wzd
mandaatbesluit crisismaatregel (CM) en inbewaringstelling (IBS)
Toelichting:
De Wet verplichte GGZ (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Op 22 oktober 2019
hebben het college van burgemeester en wethouders hierover een aantal
besluiten genomen. Onder andere over het beleggen van taken, de financiering
en de invulling van het wettelijk voorgeschreven overleg (agendanummer D201909-005605). Voor de daadwerkelijke uitvoering van de besluiten is nu nadere
besluitvorming nodig.
Besluit:
1 Opdracht te geven aan de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
(GRHvB) om onderstaande taak namens Oisterwijk, Gilze en Rijen, Goirle,
Hilvarenbeek, Heusden en Tilburg te organiseren: Het horen van
betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b, van de Wvggz.
2 Mandaat te verlenen aan de bestuurder van Stichting Sterk Huis - waarbij
ondermandaat is toegestaan - om bovengenoemde taak uit te voeren (1a)
inclusief de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten zoals het
op de hoogte stellen van betrokkene, het inwinnen van informatie en
dergelijke.
3 Mandaat te verlenen aan de hulpofficieren van justitie om de hulp in te
roepen van de politie bij de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel als
bedoeld in artikel 8:1, vijfde lid, van de Wvggz.

3.

Personeelshandboek 2020
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat per genoemde datum het
privaatrecht van toepassing is op de arbeidsvoorwaarden. De CAR-UWO is de
CAO gemeenten geworden en medewerkers zijn sinds 1 januari 2020 in dienst op
basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. Als gevolg
hiervan moesten alle lokale arbeidsvoorwaardenregelingen worden aangepast
aan het privaatrecht (BW-proof). In uw vergadering van 17 december 2019 heeft
u het personeelshandboek vastgesteld met uitzondering van een aantal
regelingen. Over bijgaande regelingen is op 17 december 2019 overeenstemming
bereikt met het Bijzonder Georganiseerd Overleg.
Besluit:
1 Het Reglement Lokaal overleg met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen.
2 De Regeling beloningsbeleid met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de regeling beloningsbeleid 2016.
3 De Interne representatieregeling vaststellen met ingang van 1 januari 2020
onder gelijktijdige intrekking van de regeling interne representatie 2006.
4 De rechtspositieregeling van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
2018 en de regeling klokkenluiders gemeente Goirle per 1 januari 2020 in te
trekken.

4.

Nadere besluitvorming implementatie Wvggz mandaatbesluit meldingen en
verkennend onderzoek (VO)
Toelichting:
De Wet verplichte GGZ (Wvggz) is ingegaan op 1 januari 2020. Op 22 oktober
2019 hebben het college van burgemeester en wethouders hierover een aantal
besluiten genomen. Onder andere over het beleggen van taken, de financiering
en de invulling van het wettelijk voorgeschreven overleg (agendanummer D201909005605). Voor de daadwerkelijke uitvoering van de besluiten is nu nadere
besluitvorming nodig.
Besluit:
1 Opdracht te geven aan de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
(GRHvB) om onderstaande taken namens de negen gemeenten van Hart
van Brabant te organiseren:
a. meldingen in behandeling nemen als bedoeld in artikel 5:1 van de
Wvggz; en
b. een verkennend onderzoek (VO) uitvoeren als bedoeld in artikel 5:2,
tweede lid, van de Wvggz.
2 Mandaat te verlenen aan de bestuurder van Stichting Sterk Huis, waarbij
ondermandaat is toegestaan, om bovengenoemde taken uit te voeren (1a
en 1b) inclusief de bevoegdheid om:
a. de zorgmachtiging aan te vragen en de melder hiervan op de hoogte te
stellen als bedoeld in artikel 5:2, derde en vijfde lid, van de Wvggz; en
b. de melder op de hoogte te stellen als er geen noodzaak tot verplichte
zorg aanwezig is als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid, van de Wvggz.
c. feitelijke handelingen te verrichten zoals het op de hoogte stellen van
betrokkene, het inwinnen van informatie en dergelijke.
3 Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit over het mandaat bij het
nemen van een crisismaatregel (CM)

5.

Afwijzen aansprakelijkheid geluidoverlast
Toelichting:
De stichting geluidoverlast Goirle A58 heeft op 22 november 2019 een brief
gestuurd waarin wordt vermeld dat de Stichting hun aansprakelijkheidsstelling
aan ons handhaaft. In juli 2019 hebben we de aansprakelijkheid al een keer van
de hand gewezen.
Besluit:
Afwijzen aansprakelijkheid geluidoverlast.

6.

Vastellen werkplan 2020 OMWB
Toelichting:
In de afgelopen periode hebben wij samen met de OMWB gewerkt aan het
opstellen van het werkprogramma 2020. Het werkprogramma van 2019 is de
basis geweest voor het tot stand komen van het werkprogramma 2020.
Besluit:
Vaststellen van het werkplan 2020 van de Omgevingsdienst Midden en West
Brabant.

7.

Green Deal Tijvoort 2020-2021
Toelichting:
In het bestuursakkoord heeft Duurzaamheid een prominente plaats gekregen. De
Duurzaamheidsambities zijn daarnaast te vinden in het Milieubeleidsplan
Duurzaam Goirle en de Visie Zonnewijzer en Windrichting. Denk bijvoorbeeld aan
zon op dak; Goirle is al koploper maar kan nog verder uitlopen.
We werken samen met de lokale energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle en de
woningcorporatie voor het verduurzamen van particuliere woningen. Verder zijn
we bezig ons eigen vastgoed zo duurzaam mogelijk te maken.
Op bedrijventerreinen valt echter ook grote energie-winst te boeken. Hiervoor
hebben we samen met ONS Tijvoort, stichting MOED en de Omgevingsdienst
Midden en West-Brabant een convenant opgesteld. In dit convenant, Green Deal
Tijvoort, staan acties om de bedrijven op Tijvoort te ondersteunen met het
verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
De betrokken partijen zijn van mening dat met deze afspraken bedrijventerrein
Tijvoort de komende drie jaar flinke stappen kan maken op het gebied van
duurzaamheid in brede zin.
Besluit:
1 In te stemmen met de Green Deal Tijvoort 2020-2022;
2 Hiervoor in totaal €60.000 te reserveren uit bestaand budget Economie en
Milieu;
3 Wethouder Swaans te mandateren om de Green Deal te tekenen.

8.

Algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire
Toelichting:
Op 16 december 2019 verscheen de decembercirculaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met de mutaties in de algemene uitkering over de jaren
2017 tot en met 2020. Het is te doen gebruikelijk dat we uw college en de raad
informeren over de uitkomsten van deze circulaire.
Besluit:
1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2019 van
het gemeentefonds;
2 De raad over de uitkomsten te informeren in een raadsinformatiebrief.

