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agendapunt/besluit

Bestemmingsplan Ronde Akkers Riel start inspraak en overleg op
grond van het Besluit ruimtelijke ordening
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Ronde Akkers Riel" voorziet in de bouw van
maximaal 5 woningen aan de Ronde Akkers te Riel. Dit
bestemmingsplan is klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage
te worden gelegd. Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit
ruimtelijke ordening overleg worden gevoerd met verschillende
instanties. Tenslotte worden ten behoeve van een vlot verloop van
de verdere procedure een aantal punten nu al ter besluitvorming
voorgelegd zodat daarvoor niet telkens een terugkoppeling met uw
college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
1. In te stemmen met het concept-bestemmingsplan.
2. Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke ordening
te starten.
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
4. Gemeenteraad informeren door bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
5. Initiatiefnemer berichten.
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Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
Toelichting:
Artikel 19 van de Verordening op de commissie voor
bezwaarschriften 2020 schrijft voor dat de commissie jaarlijks vóór 1
juli verslag uitbrengt aan de gemeenteraad, over de door haar in het
voorafgaande jaar verrichte werkzaamheden. Als gevolg van de
COVID-19 crisis heeft de commissie haar jaarvergadering uitgesteld,
waardoor de termijn van 1 juli 2020 niet haalbaar is gebleken.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van de
Commissie voor bezwaarschriften;
2. Het jaarverslag en de reactie van het college op de
aanbevelingen in het verslag aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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bestemmingsplanprocedure Turnhoutsebaan 8
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Turnhoutsebaan 8” heeft vanaf
10 september 2020 tot en met 30 september 2020 inzage gelegen.
Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
inspraakreactie in te dienen. Van de (semi) overheidsinstanties heeft
alleen de Provincie Noord-Brabant gereageerd. Hiervan is een
verslag opgesteld en dit is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel.
Naar aanleiding van de inspraakreactie van de Provincie wordt de
waardebepaling van de nieuwe bestemming in relatie tot de
kwaliteitsverbetering van de natuur (landschappelijke inpassing)
aangepast c.q. aangevuld waardoor er wordt tegemoet gekomen
aan de ingediende opmerking. Door in te stemmen met het
eindverslag en de daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien van
het voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische
procedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan)
opgestart worden.
Besluit:
1. Kennis te nemen van feit dat er geen inspraakreacties zijn
ingediend door direct belanghebbenden en het
“eindverslag inspraakprocedure Turnhoutsebaan 8” vast te
stellen;
2. In te stemmen met het verslag van het gevoerde overleg op
grond van artikel 3.1.1 Bro en de daarin genoemde
aanpassingen door te voeren in het
ontwerpbestemmingsplan;
3. Het voorontwerpbestemmingsplan "Turnhoutsebaan 8”
gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen.
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Nota reserves en voorzieningen 2020
Toelichting:
In artikel 9 van de Financiële Verordening gemeente Goirle,
vastgesteld in de raadsvergadering van 10 oktober 2019 is
opgenomen dat het College eens in de vier jaar een Nota reserves en
voorzieningen aan de raad aanbiedt. De raad stelt de nota vast. De
geldende nota dateert van begin 2018 en vanwege een aantal
wijzigen wordt de nota aangepast.
Besluit:
1. In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen
2020;
2. In te stemmen met het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit.

5

OND

Septembercirculaire gemeentefonds 2020
Toelichting:
Op 15 september is de septembercirculaire 2020 verschenen. De
circulaire informeert gemeenten over de omvang en de verdeling
van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de
decentralisatie-uitkeringen voor de jaren 2020 en verder. De
circulaire bevat ook informatie over het aanvullende
compensatiepakket i.v.m. de financiële gevolgen van de coronacrisis,
(het 2e corona-steunpakket). Zoals te doen gebruikelijk worden het
college en de gemeenteraad geïnformeerd over de belangrijkste
onderwerpen uit deze circulaire, en over wat dat betekent voor de
gemeente Goirle.
Het bestemmen van middelen die voortkomen uit de
septembercirculaire (algemene uitkering gemeentefonds) is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel over de effecten van
de septembercirculaire en de gemeenteraad te verzoeken
om de 13e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen;
2. Dit voorstel ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
.

