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Toezichtrapportage Archief- en Informatiebeheer 2020
Toelichting:
Onze gemeentearchivaris heeft als horizontaal toezichthouder haar
tweejaarlijks verslag uitgebracht over hoe de taken op grond van de
Archiefwet 1995 worden uitgevoerd en waar onze organisatie op
het terrein van informatiehuishouding en archiefbeheer staat. Deze
inspectieronde is uitgevoerd aan de hand van de Kritische Prestatie
Indicatoren opgesteld door de VNG. Eerdere onderzoeken naar
onze archiefruimte en de audio-/videotulen van de gemeenteraad
zijn in dit verslag meegenomen.
Het provinciaal interbestuurlijk toezicht baseert het
toezichtoordeel mede op basis van het toezichtverslag en de
verslaglegging van uw college aan de gemeenteraad.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de KPI-rapportage gemeente Goirle
2020.
2. Vast te stellen het Verbeterplan Archieven 2020.
3. De raad te informeren via bijgaande informatiebrief.
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Financiële bijdrage zomerpretpakket
Toelichting:
Veel activiteiten (o.a. jeugdvakantiewerk), zomerkampen en
vakanties zijn geannuleerd vanwege corona. Samen met het jeugd
en jongerenwerk zijn we in gesprek over een
activiteitenprogramma voor in de zomer en eventuele extra inzet.
Als onderdeel daarvan is ook bedacht om in Goirle dit jaar een
zomerpretpakket aan te bieden aan kinderen van ouders met een
laag inkomen.
Besluit:
1. Samen met andere partijen in Goirle meewerken aan de
actie Zomerpretpakket.
2. Eenmalige bijdrage van € 3.200,00 ter beschikking stellen
voor de actie Zomerpretpakket

3

ONT

Collegeadvies beleidsvisie sociaal domein
Toelichting:
Het sociaal beleidsplan van Goirle, Back to Basics 2.0 (B2B 2.0),
heeft een looptijd van 2018 tot en met 2021. Daarom starten we nu
met de voorbereidingen van een nieuwe beleidsvisie sociaal
domein
Besluit:
1. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot
een integrale beleidsvisie sociaal domein.
1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief voorgestelde
aanpak integrale beleidsvisie sociaal domein 2022-2026
en deze naar de raad te verzenden.
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Vaststellen subsidie 2019 Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening op de heffing en invordering
van toeristenbelasting gemeente Goirle in werking getreden. Deze
verordening regelt dat 'een directe belasting wordt geheven voor
het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente
tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die
niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de
basisregistratie zijn ingeschreven' (artikel 2 verordening). In de
memorie van toelichting behorende bij de verordening is
afgesproken dat 50% van de opbrengst van de toeristenbelasting na
aftrek van de door de gemeente gemaakte kosten als subsidie
wordt overgemaakt aan de Vereniging Recreatie en Toerisme
Goirle. De voorwaarden voor deze subsidie zijn opgenomen in de,
met de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle gesloten,
subsidieovereenkomst. Jaarlijks dient de vereniging een
subsidieverzoek in, vergezeld van een activiteitenplan en voorzien
van een begroting. Op basis daarvan wordt subsidie verstrekt. In
het jaar volgend op de subsidieverstrekking dient de vereniging een
financieel jaarverslag en toelichting daarop in. Op grond daarvan
wordt de subsidie vastgesteld. De vereniging Recreatie en Toerisme
Goirle heeft haar financieel jaarverslag ingediend.
Besluit:
1. In te stemmen met het financieel jaarverslag 2019 van de
Vereniging Recreatie en Toerisme;
2. De subsidie voor de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle
2019 vast te stellen op een bedrag van € 21.859,25;
3. De vereniging Recreatie en Toerisme Goirle hiervan in kennis te
stellen;
4. Het resterende bedrag à € 11.859,25 aan de Vereniging
Recreatie en Toerisme Goirle over te maken;
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Schetsplan Tilburgseweg 15 te Goirle
Toelichting:
Er is een schetsplan ingediend voor het geschikt maken van een
winkelruimte voor een zelfstandige woning aan de Tilburgseweg 15
in Goirle. De winkelruimte wordt al geruime tijd niet meer als
zodanig gebruikt en initiatiefnemer kan geen nieuwe huurder
vinden. Het gehele pand bestaat uit Tilburgseweg 15, 17 en 17a. Op
nummer 17 en 17a zitten al 2 woningen, een bovenwoning en de
voormalige bedrijfswoning. Het bestemmingsplan geeft aan dat
wonen is toegestaan. Echter zijn uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'gestapeld' meerdere appartementen per gebouw
toegestaan. Deze aanduiding is niet op het perceel aanwezig. In het
pand zijn met de komst van deze woning, 3 woningen aanwezig.
Door middel van het verlenen van een vrijstelling is het mogelijk om
aan het plan medewerking te verlenen. Het plan voldoet alleen niet
aan de parkeernorm. Er is 1 parkeerplaats te weinig. Daarom moet
ook afgeweken worden van de vastgestelde parkeernormen.
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het wijzigen van de
winkelruimte naar woonruimte, onder de voorwaarde dat
de woning een eigen buitenruimte krijgt en de
initiatiefnemer instemt dat de detailhandelbestemming
eraf gaat.
2. Af te wijken van de gestelde parkeernorm.

