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1 OND Mandaatbesluit archiefwerkzaamheden gemeente Tilburg 
 
Toelichting: 
De gemeente Tilburg voert een aantal taken uit voor de gemeente 
Goirle, onder meer op het gebied van jeugdhulp en archieftoezicht. 
Ook het informatiebeheer van deze taken wordt door hen 
uitgevoerd. Gemeente Tilburg vraagt aan de gemeente Goirle 
mandaat te verlenen voor het vernietigen na de wettelijke 
bewaartermijn en eventueel migreren van de betreffende 
archiefbescheiden (zie bijlage 1). 
  
Het college heeft de bevoegdheid voor het opstellen van 
vernietigingslijsten gemandateerd aan de gemeentesecretaris. 
Voor de taken die gemeente Tilburg uitvoert, wordt nu voorgesteld 
om deze werkzaamheden te mandateren aan het afdelingshoofd 
Informatievoorziening van gemeente Tilburg (zie bijlage 2). 
 
Besluit:  
Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd 
Informatievoorziening van gemeente Tilburg voor het vernietigen 
en migreren van archiefbescheiden die gevormd zijn bij het 
uitvoeren van taken door gemeente Tilburg voor de gemeente 
Goirle. 
 

2 MDV Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks wordt het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen, het 'Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Goirle', vastgesteld. Het Besluit bevat 
bedragen en uitvoeringsrichtlijnen voor maatwerkvoorzieningen 
op grond van de Wmo. Een aantal bedragen is geïndexeerd, andere 
bedragen zijn ongewijzigd. 
 
Besluit:  
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 
2021 vast te stellen; 
2. Het Besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en heeft 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021; 
3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 
2020 in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 ONT ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Turnhoutsebaan 8” voorziet voor het 
perceel Turnhoutsebaan 8 in de wijziging van de bestemming 
“Agrarisch-bedrijf” naar “Bedrijven” ten behoeve van de opslag 
materiaal en materieel van een klusbedrijf gericht op grondwerk 
en weg- en waterbouw. 
Het klusbedrijf wordt een eenmanszaak, met maximaal 
milieucategorie 2. Naast de herbestemming van Tunhoutsebaan 8 
wordt ook voor een viertal aangrenzende deelpercelen de 
bestemming marginaal gewijzigd. Die wijzigingen worden 
doorgevoerd om enerzijds de feitelijke (eigendoms)situatie van die 
percelen in overeenstemming te brengen met de planologische 
situatie en anderzijds aan te sluiten bij de ruimtelijke kwaliteit en 
toekomstige structuur van het betreffende gebied (invulling 
landschappelijke inpassing). Zoals gebruikelijk heeft het 
bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele stappen 
doorlopen. Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties c.q. 
zienswijzen van overheid instanties en/of belanghebbenden. Het 
bestemmingsplan is dan ook gereed om ongewijzigd vastgesteld te 
kunnen worden door de gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw 
college voorgesteld om het raadsvoorstel en raadsbesluit ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met conceptraadsvoorstel en 
conceptraadsbesluit. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 ONT Verzoek tot crediteren precario 2020 
 
Toelichting: 
De horecaondernemers zijn zwaar geraakt door de diverse 
lockdowns waarin Nederland momenteel zit en heeft gezeten 
gedurende deze coronacrisis. Zij hebben van 15 maart tot 1 juni 
hun horecagelegenheid moeten sluiten en ook vanaf 13 oktober 
tot in ieder geval 10 februari zullen de horecagelegenheden 
gesloten moeten zijn. In de periode van juni tot en met 13 oktober 
mocht de horeca beperkt geopend zijn. Om de horeca tegemoet te 
komen is in het voorjaar in GHO verband al besloten tot 
kwijtschelding van 50% van de precariobelasting. Aangezien de 
huidige lockdown langer aanhoudt en veel horecaondernemers het 
financieel moeilijk hebben is vanuit de horecaondernemers het 
verzoek gekomen tot het kwijtschelden/crediteren van de 
resterende 50% van de precario. De heffingsambtenaar wil de 
verstuurde belastingaanslagen precariobelasting vernietigen. Dit 
geeft een financieel nadeel van € 8.243,75. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het besluit van de heffingsambtenaar 
om de 10 belastingaanslagen precariobelasting 2020 te 
vernietigen voor een bedrag van € 8.243,75. 
 

 


