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Projectopdracht koplopergemeente onafhankelijke
clientondersteuning
Toelichting:
Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO, Jeugdwet en
Participatiewet is vanaf de transitie in 2015 gepositioneerd bij de
gemeenten. De essentie van cliëntondersteuning is dat een
clientondersteuner naast de cliënt staat en hem of haar met
informatie, advies en voorlichting bijstaat om een hulpvraag te
verhelderen, de weg te vinden in een -voor veel mensen -complex
stelsel én in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties
en aanbieders. Inwoners van Goirle en Riel kunnen een beroep
doen op zowel professionele (formele) als vrijwillige (informele)
onafhankelijke cliëntondersteuners.
De praktijk wijst echter uit dat:
• De bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning
onder onze inwoners laag is. Zo blijkt uit ons
cliëntervaringsonderzoek.
• De definiëring en positionering van onafhankelijke
cliëntondersteuning niet altijd helder is.
• Op het gebied van jeugd en participatie er nog weinig tot
geen gebruik van onafhankelijk cliëntondersteuning wordt
gemaakt.
• Er nog weinig onderlinge samenwerking is tussen de
verschillende professionele en vrijwillige aanbieders van
onafhankelijke cliëntondersteuning.
Hier willen we graag iets aan doen. Daarom hebben we een
projectaanvraag “koplopergemeente onafhankelijke
clientondersteuning” ingediend bij het ministerie van VWS. Dit met
als doel financiële middelen te krijgen voor dit project. Overigens
zijn wij niet de enige gemeente; er zijn meer dan 90 gemeenten
aangemeld voor een koploperproject onafhankelijke
clientondersteuning. Inmiddels hebben we een toezegging voor ons
project ontvangen en kunnen we aan de slag.
Daarom verzoeken we u in te stemmen met de projectopdracht.
Besluit:
1. In te stemmen met de projectopdracht koplopergemeente
onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

2

ONT

Grondverkoop Dorenweg 10
Toelichting:
Op 16 september 2020 hebben wij een brief van de eigenaar van
het perceel Dorenweg 10 ontvangen. In deze brief verzoekt de
eigenaar om een strook gemeentegrond (bosplantsoenstrook) ten
zuiden van zijn perceel aan te kopen. Op deze manier kan hij via de
Dorenweg een achterom voor zijn auto realiseren, nu is zijn perceel
hier te smal voor. Zijn woning is nog geen meter van de
gemeentegrens gebouwd.
Besluit:
Niet over te gaan op verkoop van de gemeentegrond ten zuiden
van het perceel Dorenweg 10.
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BIZ Subsidie Stichting BIZ Centrum Goirle
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2018 is de verordening BI-zone Centrum Goirle
2018-2022 in werking getreden. Deze verordening regelt dat alle
gebruikers van bedrijfspanden binnen de bedrijveninvesteringszone
Centrum Goirle een BIZ-belasting betalen. Dit geïnde geld wordt
vervolgens als subsidie weer uitgekeerd aan de ondernemers als
ondernemersfonds. De voorwaarden voor deze subsidie zijn
opgenomen in de wet op de bedrijveninvesteringszones en
uitgewerkt in de, met Stichting BIZ Centrum Goirle gesloten,
uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de stichting een
subsidieverzoek in vergezeld van een activiteitenplan en voorzien
van een begroting. De desbetreffende aanvraag, activiteitenplan en
begroting voor 2021 zijn ontvangen. Tevens is de verantwoording
voor de ontvangen BIZ subsidie over 2019 ontvangen in de vorm
van een financieel jaarverslag.
Besluit:
1. Het activiteitenplan 2021 en de begroting 2021 van
Stichting BIZ Centrum Goirle goed te keuren;
2. Op grond van de verordening en de
uitvoeringsovereenkomst d.d. 19 september 2017 subsidie
te verlenen aan Stichting BIZ Centrum Goirle voor een
bedrag van de uiteindelijk daadwerkelijk in een
kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen minus de
perceptiekosten;
3. Een voorschot toe te kennen van € 105.000,00 en dit in 4
termijnen over te maken conform artikel 9 van de
uitvoeringsovereenkomst;
4. In te stemmen met het financieel jaarverslag 2019 van de
Stichting BIZ Centrum Goirle;
5. De BIZ subsidie 2019 voor Stichting BIZ Centrum Goirle
vast te stellen op een bedrag van € 112.300,33;
6. Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers
schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.
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Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan Ronde Akkers Riel
Toelichting:
Bij elk bestemmingsplan is archeologie een aandachtspunt.
Archeologie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten
mogen keuzes maken in wat belangrijk is, mits archeologisch
gemotiveerd. Dit vloeit voort uit de Erfgoedwet en de Wet
archeologische monumentenzorg. In verband met de
voorbereidingen van het bestemmingsplan "Ronde Akkers Riel"
(hierna: het bestemmingsplan), dat in de kern Riel voorziet in
maximaal vijf woningen aan de Ronde Akkers, dient voor dit
woongebied nu zo’n keuze te worden gemaakt. Op grond van
uitgevoerd onderzoek kan een goed onderbouwd selectiebesluit
worden gemaakt. In dit voorstel wordt uw college voorgesteld om
een selectiebelsuit te nemen.
Besluit:
1. Advies van Salisbury Archeologie B.V. overnemen(=
selectieadvies).
2. Conform bijgevoegd selectieadvies besluiten.
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Ontwerpbesluit toekennen hogere waarden voor de
herontwikkeling Maria Boodschapkerk te Goirle
Toelichting:
De hogere waarden Wet geluidhinder voor de verbouw en
nieuwbouw van 17 appartementen en 2 woningen aan de van
Malsenstraat 1 (herontwikkeling Maria Boodschapkerk) te Goirle
moet worden vastgesteld. De geluidbelasting op de gevels is hoger
dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB.
Besluit:
1. Toekennen van de hogere waarden voor de
herontwikkeling Maria Boodschapkerk te Goirle.

