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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 OND Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op 
de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2021. De 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. Daarnaast is de mogelijkheid om 
kwijtschelding OZB te verlenen, in de verordening verwerkt. 
 
Besluit 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “vaststellen verordening op de heffing en 
de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021” 
 

2 OND Verordening afvalstoffenheffing 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op 
de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 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 afvalstoffenheffing 2020”. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 OND Verordening hondenbelasting 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Eén van 
deze verordeningen is de verordening op de heffing en de 
invordering van hondenbelasting 2021. De verordening 
hondenbelasting 2021 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: 
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en conceptbesluit 
“Verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2021”. 
  

4 OND Verordening toeristenbelasting 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een van 
deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en de 
invordering van toeristenbelasting 2021. De verordening 
toeristenbelasting 2021 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. We verhogen de tarieven, in lijn met het 
in 2019 vastgestelde dekkingsplan 2020-2023. 
 
Besluit:  
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en conceptbesluit 
“vaststellen verordening toeristenbelasting 2021”. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 OND Verordening marktgelden 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op 
de heffing en de invordering van marktgelden 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 marktgelden 2021”. 
 

 
  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

6 OND Verordening rioolheffing 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op 
de heffing en de invordering van rioolheffing 2021. 
Op 26 mei 2020 heeft de raad ingestemd met het volgende 
amendement; “Het college van B&W opdracht te geven om een 
differentiatie in de rioolheffing (met als doel het verstenen van 
tuinen te remmen) op te nemen in de verordening rioolheffing 
Goirle 2021. 
  
De verordening rioolheffing 2021 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. Aanvullend differentiëren in de 
verordening rioolheffing 2021 wordt afgeraden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
raadsbesluit “Verordening op de heffing en de 
invordering van rioolheffing 2021”. 

2. De voorkeur uit te spreken voor de verordening 
rioolheffing 2021 variant “gedifferentieerd traditioneel” 
en niet voor de verordening rioolheffing 2021 “aanvullend 
gedifferentieerd”. 

3. Ter besluitvorming aan de raad voor te leggen 
“Verordening op de heffing en de invordering van 
rioolheffing 2021”, conform variant “gedifferentieerd 
traditioneel”. 
 

 
  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

 

7 OND Verordening precariobelasting 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op 
de heffing en de invordering van precariobelasting 2021. De 
verordening precariobelasting 2021 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:  

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit "Verordening op de heffing en de 
invordering van precariobelasting 2021”. 
 

8 OND Legesverordening 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de legesverordening 
2021 inclusief bijbehorende tarieventabel 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:  
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en conceptbesluit 
“Legesverordening 2021 inclusief bijbehorende tarieventabel 
2021”. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

9 ONT Tijdelijke Winterterrassen gemeente Goirle 
 
Toelichting: 
In de zomermaanden hebben horecaondernemers ruimte gekregen 
om grotere terrassen te gebruiken. Hiervoor zijn voor 
horecaondernemers die dat vroegen tot 31 december 2020 de 
exploitatievergunningen gewijzigd. Het aantal m2 terras werd 
onder voorwaarden vergroot. 
Met de winter op komst en de aanhoudende COVID-19 situatie, is 
er voor de horeca behoefte aan overdekte terrassen, de 
zogenaamde winterterrassen. Horecaondernemers die ook in de 
winter een (winter)terras willen exploiteren, hebben de wens deze 
meer af te schermen en eventueel te kunnen verwarmen. Het 
Veiligheidsberaad heeft daarom, in de vorm van een oplegnotitie, 
richtlijnen opgesteld (zie bijlage 2) waarmee kan worden 
ingespeeld op de wensen van de ondernemers en waarmee we de 
belangen van de overheid / het bevoegd gezag goed kunnen 
waarborgen. Hoewel volgens de huidige maatregelen van de 
overheid de horeca gesloten moet zijn, willen we de ondernemers 
toch perspectief bieden voor het moment van heropening. Vanuit 
de horeca zijn momenteel een tweetal verzoeken ontvangen voor 
een winterterras. Er moeten dus voorwaarden gesteld worden op 
grond waarvan tijdelijke winterterrassen vergund kunnen worden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het toestaan van het plaatsen van een 
tijdelijk winterterras onder de voorwaarden zoals gesteld 
in bijlage 1; 

2. In te stemmen met het besluit van de heffingsambtenaar 
om geen leges in rekening te brengen voor deze tijdelijke 
vergunningen; 

3. in te stemmen dat er voorrang wordt verleend aan de 
vergunningsaanvragen voor het plaatsen van een 
winterterras. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

10 OND Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2021, 
dekkingsvoorstel en Burap 2020-2 
 
Toelichting: 
In het kader van de behandeling van de Programmabegroting 2021 
en het dekkingsvoorstel 2021 en de Burap 2020-2 hebben de 
politieke partijen de gelegenheid gehad om technische vragen over 
deze documenten in te dienen. Hiervan is druk gebruikt gemaakt. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de beantwoording van de technische 
vragen over de Programmabegroting 2021 en het 
dekkingsvoorstel; 

2. In te stemmen met de beantwoording van de technische 
vragen over de Burap 2020-2. 

 

11 OND Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 
 
Toelichting: 
Op 3 juni 2020 is de motie “Onderzoek naar implicaties 
Kwijtscheldingsregeling Onroerende-zaakbelasting (OZB)” 
aanvaard. Vervolgens is het onderzoek uitgevoerd. Over de 
uitkomsten is de gemeenteraad met een RIB d.d. 13 oktober 2020 
geïnformeerd. Kwijtschelding voor onroerende-zaakbelasting 
maken we mogelijk. De verordening kwijtschelding passen we aan. 
Uw college wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel 
en conceptbesluit “verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2021” en dit aan de gemeenteraad voor te leggen in de 
besluitvormende vergadering van 15 december 2020. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2021”. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

12 REB Programma Water en Riolering 2021-2025 “Op weg naar een 
klimaatrobuust Goirle” 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft op basis van de Wet Milieubeheer de wettelijke 
plicht een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te maken. 
De inwoners van de gemeente Goirle hebben graag droge voeten 
en liever geen contact met schadelijke ziektekiemen, welke met de 
riolering worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het GRP is 
een beleids- en beheerplan dat op hoofdlijnen weergeeft hoe de 
gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken. Deze 
hebben betrekking op afvalwater, regenwater en grondwater. Om 
mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen is het wenselijk 
het GRP periodiek te actualiseren. De looptijd van het huidige GRP 
is verstreken. Daarom is voor de periode 2021-2025 een nieuw GRP 
opgesteld, met een naamswijziging en aangepaste opzet. Hierbij 
wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet, die het opstellen van 
programma's voorschrijft. Vandaar dat we nu spreken van het 
Programma Water en Riolering (PWR). 
Het PWR laat zien dat de gemeente Goirle verder bouwt aan een 
robuust en flexibel water- en rioleringssysteem. Het beleid is 
aangepast op basis van maatschappelijke inzichten, 
voortschrijdend inzicht en uitkomsten van onderzoeken die de 
afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 
De belangrijkste verschillen ten opzichte van het vigerende 
rioleringsplan 2015-2019 zijn de uitwerking van het omgaan met 
extreme neerslag als gevolg van de klimaatverandering en 
participatie van de inwoners en bedrijven. 
 
Besluit:  

1. Het Programma Water en Riolering voor de periode 2021-
2025 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen via 
bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. Als uitgangspunt voor de begroting 2021 en de 
meerjarenbegroting de komende jaren, voor het onderdeel 
water en riolering, het kostendekkingsplan “scenario 
bezuiniging” ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

3. Ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, om de 
kosten voor de uitvoering van dit programma te dekken 
middels de rioolheffing, waarvoor een separaat 
raadsvoorstel ingediend wordt: “verordening rioolheffing 
2021” 

4. De voorkeur uit te spreken voor het basis 
kostendekkingsplan scenario “bezuiniging” en niet voor de 
scenario’s “lineair” en “traditioneel” van het 
kostendekkingsplan 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

13 VVH Vaststellen straatnamen Voormaling Van Besouwterrein 
 
Toelichting: 
Op 1 september 2020 is het bestemmingsplan Zuidrand Goirle, 
locatie Van Besouw vastgesteld. Tijdens de 
bestemmingsplanprocedure is de vraag bij de heemkundekring De 
Vyer Heertganghen (fusie van de voormalige heemkundekring en 
Stichting Steengoed) uitgezet om mee te denken over de nieuwe 
straatnamen op deze locatie. 
Voor de openbare ruimte op deze worden moeten nieuwe 
straatnamen worden vastgesteld. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten de straatnamen voor Zuidrand, locatie Van 
Besouw vast te stellen zoals aangegeven op de 
situatietekening 
 

14 VVH raadsvoorstel toestemming te verlenen aan het college om in te 
stemmen met 3de wijziging gemeenschappelijke regelingOMWB 
 
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 
 

 
 
 


