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Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

ONT

Huuropzegging gebouw Mainframe
Toelichting:
Stichting Jong huurt van de gemeente het gebouw Mainframe en
voeren hierin grotendeels de activiteiten voor het jeugd en
jongerenwerk uit. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad
besloten de kapitaallasten op het pand Mainframe weg te
bezuinigen per 1 januari 2023.
De gemeente heeft het gebouw Mainframe sinds 20 juni 2008
verhuurd aan Stichting Jong. De huurovereenkomst is aangegaan
voor onbepaalde tijd. Voor de opzegging van de overeenkomst
dient de gemeente een opzegtermijn van zes maanden te
hanteren.
Mainframe wordt gesloopt en de locatie zal worden herontwikkeld. Een jeugd en jongerencentrum zoals in de huidige
hoedanigheid komt er in de nieuw te ontwikkelen bouw niet.
Besluit:
1. De huurovereenkomst met Stichting Jong inzake huur
Mainframe per 30 juni 2021 te beëindigen;
2. Daarvoor voorgestelde brief te gebruiken.
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VVH

Vaststellen APV 2021
Toelichting:
Dit voorstel gaat over het vaststellen van een nieuwe, actuele en
gemoderniseerde versie van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). De aanleiding voor dit voorstel zijn diverse actuele en
landelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevat de APV 2021 een
behoorlijk aantal redactionele wijzigingen waardoor het beter
leesbaar is.
Besluit:
1. In te stemmen met de APV 2021 en deze ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor te leggen;
2. In te stemmen met de bijbehorende toelichting en de
raad hierover te informeren;
3. Kennis te nemen van de Wijzigingstabel bij APV 2021
waarin de wijzigingen worden aangeduid en de raad
hierover te informeren.
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Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van
carbid schieten
Toelichting:
Het kabinet verbiedt de verkoop- en het afsteken van vuurwerk
tijdens de komende jaarwisseling. Carbidschieten is geen vuurwerk
als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt ook niet onder het door
het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. In de gemeente
Goirle is geen bepaling opgenomen op grond waarvan het
carbidschieten nu kan worden verboden. Vorig jaar is aan één
groep in Riel de mogelijkheid geboden om carbid te schieten. Dit is
gereguleerd via het indienen van een melding van een kleinschalig
evenement.
De Districtelijke Driehoek heeft op 26 november 2020 in
gezamenlijkheid besloten om de gemeenteraden binnen het
district Hart van Brabant voor te stellen om een verbod op carbid
schieten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit
betekent dat er de komende periode, in ieder geval tot na de
jaarwisseling 2020/2021, geen ontheffing kan worden verleend
voor carbid schieten. Omwille van de handhaafbaarheid wordt u
aanvullend geadviseerd om ook het voorhanden hebben van carbid
op een openbare plaats te verbieden.
De primaire doelstelling is om door een toename van
carbidschieten en het onjuist gebruik hiervan de druk op de
medische zorg niet op te laten lopen en een toename van Covid-19
besmettingen te voorkomen. Secundair moeten de richtlijnen voor
operationele partners toepasbaar en handhaafbaar zijn en moeten
inwoners weten waar zij aan toe zijn.
Besluit:
In te stemmen met het voorstel om carbidschieten en het
voorhanden hebben van carbid voor de komende periode, in
ieder geval tot na de jaarwisseling 20/21, te verbieden en het
besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) Goirle 2016 daartoe ter vaststelling aan de gemeenteraad
voor te leggen.
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ONT

Verzoek tot kwijtschelding huur the Wiz
Toelichting:
Huurder van het horecagedeelte van sporthal De Haspel, Café the
Wiz, heeft de gemeente verzocht om kwijtschelding van de huur.
Reden van dit verzoek is het gemis aan inkomsten door de
gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen.
Besluit:
1. In te stemmen met het eenmalig kwijtschelden van de
huur voor de maanden maart, april en mei 2020 à
€3.480,84aan de huurder Café the Wiz bij sporthal De
Haspel.
2. Uitstel van huurbetaling te verlenen tot 1 maart 2021
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ONT

ondertekening wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart
voor Brabant per 01-01-2021
Toelichting:
Op 9 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor
Brabant in zijn vergadering een voorstel voor een wijziging van de
Gemeenschappelijk regeling GGD Hart voor Brabant (hierna: GR
GGD HvB) vastgesteld. De wijziging is nodig door de opheffing van
de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en door de invoering van
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna:Wnra).
Met dit wijzigingsvoorstel wordt ook het verzoek van de gemeente
Tilburg gehonoreerd om in de bepalingen op te nemen dat het
dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 februari de algemene financiële en
beleidsmatige kaders (kadernota) naar de raden stuurt. De
voorgestelde aanpassing van de GR GGD HvB, heeft geen
consequenties voor de dagelijkse werkpraktijk en is louter
technisch van aard.
Het voorstel is vervolgens op 6 oktober jl. aan het college van B&W
in Goirle voorgelegd en vervolgens aan de raadsvergadering welke
op 3 november jl. heeft ingestemd met het voorstel.
Besluit:
1. Het ondertekenen van de wijziging gemeenschappelijke
regeling GGD Hart van Brabant, welke per 01-01-2021 zal
ingaan (blz. 8 van de bijlage)
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REB

realisatie EVZ en begrotingswijziging
Toelichting:
De gemeente Goirle heeft samen met de regiogemeenten in Hart
van Brabant in 2018 het regionaal Natuurbod vastgesteld. Daarmee
hebben we aan de provincie toegezegd om mee te werken aan
natuurontwikkeling in onze gemeente. De ecologische
verbindingszone (EVZ) Bels Lijntje is een gezamenlijke opgave van
de gemeenten Tilburg en Goirle. De groenstructuur langs het Bels
Lijntje functioneert nog niet als een volwaardige EVZ. Daarom is
het nodig om de EVZ te versterken met stapstenen die omgevormd
worden tot natuur.
Het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB, onderdeel van provincie
Brabant) heeft in maart 2020 een subsidie toegekend voor de
realisatie. Daarmee kunnen we een EVZ realiseren zonder een
beroep te doen op de begroting.
Besluit:
1. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische
verbindingszone
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept
raadsbesluit
3. De begroting 2021 hiervoor te wijzigen

