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Nr.

1

afd.

VVH

agendapunt/besluit

Oprichting Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregios
Toelichting:
Het veiligheidsberaad (overlegorgaan van de 25 voorzitters van de
veiligheidsregio’s) heeft besloten tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
Deze werkgeversvereniging onderhandelt namens de besturen van
de veiligheidsregio’s met de werknemersorganisaties en maakt
bindende afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel
van de veiligheidsregio’s[1].
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen
kenbaar te maken voor wat betreft de deelname van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de
werkgeversvereniging.
[1] Uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de ambulancezorg.
Deze hebben een branche-cao.
Besluit:
1. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen
kenbaar te maken voor deelname van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant aan de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

2

REB

Beleidsnota omgaan met niet-gesprongen explosieven uit WO II
Toelichting:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er stevig gevochten in het
grensgebied tussen België en Nederland, en daarmee ook in en
rondom de gemeente Goirle. Hierbij is een groot aantal nietgesprongen explosieven in de bodem beland. Een groot deel van
deze explosieven is in de jaren na de Tweede Wereldoorlog
opgeruimd, maar nog steeds zijn er (resten van) dit soort gevaarlijke
explosieven aanwezig in de bodem. De gemeente is
eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, en
daarmee ook voor deze niet-gesprongen explosieven.
Door de beleidsnota, van toepassing te verklaren op alle
omgevingsvergunningaanvragen en onze eigen civieltechnische- en
bouwwerkzaamheden, zorgen we ervoor dat iedereen in onze
gemeente op de juiste manier omgaat met de mogelijke
aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de beleidsnota omgaan met nietgesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en
deze vast te stellen;
2. Het beleid van toepassing te verklaren op alle
omgevingsvergunningaanvragen en eigen civieltechnischeen bouwwerkzaamheden waarbij sprake is van
grondverzet;
3. Hierover te communiceren via de website en social media;
4. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door
middel van een raadsinformatiebrief.
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ONT

Kwijtschelden huur sportverenigingen
Toelichting:
In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om een standpunt in
te nemen ten aanzien van het kwijtschelden van huurbedragen aan
amateursportverenigingen. Op basis hiervan kan er worden besloten
om een beroep te doen op de regeling “Tegemoetkoming
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” (TVS).
Besluit:
1) Besluiten tot het kwijtschelden van de volledige huurlasten
voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties
door amateursportverenigingen in de periode van 1 maart tot 1
juni.
2) Besluiten tot het kwijtschelden van de volledige huurlasten
voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodatie
(Haspel) door de amateursportverenigingen in de periode van 1
maart tot 1 juni.
3) Besluiten om de eventueel niet door het rijk gecompenseerde
huurinkomsten op te nemen in de jaarrekening 2020.
4) Besluiten om het verzoek van bedrijf X om als gemeente
garant te staan voor de tegemoetkoming die zij ontvangen van het
rijk af te wijzen.
5) Besluiten om de wethouder sport te machtigen om namens de
gemeente Goirle een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” in te dienen (voor 15
oktober 2020).
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OND

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig
rioolaansluitrecht 2021
Toelichting:
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op de
heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021.
Deze verordening die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming
vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd
in de begroting 2021 en de paragraaf lokale heffingen in het
bijzonder.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptbesluit "Verordening op de heffing en de
invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021”.
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OND

Vaststellen Leidraad Invordering
Toelichting:
De invordering van belastingen vindt plaats op basis van de
Invorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde landelijk geldende
uitvoeringsvoorschriften. In een aantal situaties laat die wettelijke
regelgeving de mogelijkheid open om een eigen beleid te voeren. Ter
voorkoming van vermoeden van willekeur bij de uitvoering daarvan
in de dagelijkse praktijk, is het van belang om het beleid te
formaliseren en vast te leggen in beleidsregels. Uw college wordt
gevraagd de beleidsregel Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen 2020 vast te stellen.
Besluit:
1. Vast te stellen bijgaande beleidsregel “Leidraad Invordering
gemeentelijke belastingen 2020”.
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REB

Clusterplaatsen voor afvalinzameling
Toelichting:
Per 1 oktober 2019 is de inzamelservice aan huis gewijzigd. Inmiddels
is deze service routine voor de inwoners. Voor verbetering van de
inzameling ‘in het verkeer’ worden clusterplaatsen aangewezen waar
containers gegroepeerd worden aangeboden. Daarvoor dient het
Uitvoeringsbesluit te worden aangepast.
Besluit:
1) In te stemmen met het aanwijzen van clusterplaatsen
(containerverzamelplaatsen) en het gebruik hiervan vanaf week 44.
2) het geactualiseerde ‘Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening Goirle 2020, versie 2’ vast te stellen.
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ONT

Burgerinitiatief Project X
Toelichting:
Op 13 oktober zullen de initiatiefnemers van Project X tijdens de
oordeelsvormende vergadering inspreken. Op basis van de
informatie die tijdens de oordeelsvormende vergadering gedeeld
wordt kan de raad bepalen of hij iets met het initiatief wil doen. Ook
als de raad niets wil doen dan geeft dat duidelijkheid aan de
initiatiefnemers. De raad kan via een motie ook een opdracht geven
aan het college. Bijvoorbeeld een oproep voor een onderzoek, het
initiatief verwerken bij een ander dossier, het initiatief agenderen
zodra stappen X en Y zijn gezet. Inmiddels heeft de regiegroep de
vraag gesteld of het college voor 13 oktober schriftelijk advies uit wil
brengen aan de raad.
Besluit:
1. Nadat het college randvoorwaarden voor de
woningbouwlocaties heeft vastgesteld, het initiatief Project
X, net zoals andere tot nu toe bekende initiatieven, te
toetsen aan deze voorwaarden en de afhandeling daarvan
over te laten aan het college.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raad sturen.
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VVH

raadsvoorstel toestemming te verlenen aan het college om in te
stemmen met 3de wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2020 is ook voor de medewerkers van de
OMWB het private arbeidsrecht gaan gelden als gevolg van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit heeft gevolgen
voor de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (GR OMWB). Deze dient hiermee in overeenstemming
te worden gebracht.
Besluit:
1. Akkoord gaan met het raadvoorstel om toestemming te
verlenen aan het college om in te stemmen met de 3de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de
OMWB.
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VVH

Beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning
Toelichting:
Bij besluit van 29 november 2019 heeft u besloten om de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw te weigeren voor het perceel Bergstraat 116a te Goirle.
Tegen dat besluit is bezwaar gemaakt. Geadviseerd wordt om de
weigering in stand te laten.
Besluit:
1. Te besluiten het bezwaarschrift van betrokkenen,
ontvankelijk te verklaren;
2. te besluiten, onder verwijzing naar het advies van de
bezwaarschriftencommissie en het verweerschrift, om het
bezwaar tegen de weigering tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een dakopbouw op het perceel
Bergstraat 116a te Goirle ongegrond te verklaren, het
besluit in stand te laten onder kleine wijziging in de
motivering zoals in het besluit op bezwaar staat
opgenomen en geen (proces)kosten toe te kennen.

