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agendapunt/besluit

Verlenging contract accountant
Toelichting:
In de raadsvergadering van 6 juni 2017 is besloten om de
accountantscontrole over de boekjaren 2017 tot en met 2020 te
gunnen aan BDO. Voor de selectie van een accountant heeft
destijds een openbare aanbesteding plaatsgevonden. Na afloop van
de termijn van vier jaar kan de opdracht met maximaal twee keer
één jaar worden verlengd. Uiterlijk in juni 2020 moet het besluit tot
verlenging worden genomen, om voldoende ruimte te houden voor
een nieuwe aanbesteding.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om opdracht voor uitvoering van
de accountantscontrole over het boekjaar 2021 te gunnen aan
BDO

2

REB

Voorbereiding reconstructie Dorpsstraat en Van Hogendorpplein
Toelichting:
De Dorpsstraat, overgaand in het Van Hogendorpplein is een
belangrijke ontsluitingsweg voor de gemeente Goirle. Het wegdek
is al meerdere malen gerepareerd en nu echt aan vervanging toe.
De huidige fundering is niet geschikt voor de verkeersintensiteit. Dit
komt niet ten goede aan de kwaliteit van het wegdek en veiligheid
van de gebruikers.
Het gemengd riool krijgt bij zware regenbuien het hemelwater niet
goed afgevoerd. Daarom kijken wij tegelijkertijd naar de
mogelijkheid om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen en
onderzoeken wij de kosten om deze aan te sluiten op al
aangebrachte hemelwaterafvoeren in de nabije omgeving.
Besluit:
1. De notitie ontwerpuitgangspunten Dorpsstraat en van
Hogendorpplein vast te stellen
2. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,-- beschikbaar te
stellen uit de infraplannen wegen en riool & water (50/50)

3

ONT

Subsidieaanvraag Duurzaam initiatief DRG
Toelichting:
Op 26 maart 2019 heeft uw college besloten een
samenwerkingsconvenant te tekenen met de energie coöperatie
Duurzaam Riel Goirle en hiervoor in 2019 en 2020 € 25.000,00 te
reserveren. Ook is toen besloten om de financiële verantwoording
van dit bedrag op een later moment rechtmatig te regelen.
Inmiddels is op 21 april 2020 door uw college de
subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven vastgesteld. Op basis
hiervan kan de financiële bijdrage die is gereserveerd in het kader
van het samenwerkingsconvenant rechtmatig worden
verantwoord.
Besluit:
1. De subsidieaanvraag voor het duurzame initiatief van
Duurzaam Riel Goirle (DRG) formeel toe te kennen.
2. De aangevraagde € 25.000,00 te betalen uit de budgetten
voor duurzame initiatieven 2020.
3. Bijgevoegde brief aan DRG versturen.
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ONT

Eerste schifting locaties Zonneparken
Toelichting:
Na de visie Zon & Wind, het Afwegingskader en de REKS is het nu
zaak de locaties uit de eerste tender te beoordelen op
haalbaarheid. Het gaat om een informele inschatting van de
inpasbaarheid van locaties in relatie tot het vastgestelde
Afwegingskader.Zowel de initiatieven die inpasbaar lijken te zijn
binnen het Afwegingskader als de initiatieven die niet afgewogen
hoeven te worden, omdat ze kleiner zijn dan 1,5 ha en dus buiten
het Afwegingskader vallen, kunnen een omgevingsvergunning
aanvragen.Op basis van deze schifting kunnen initiatiefnemers
inschatten hoeveel zin dat heeft. Deze schifting is te zien als een
principeverzoek-light of informeel vooroverleg.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste schifting Zonneparken
(bijlage).
2. De initiatiefnemers hiervan op de hoogte te brengen..

