Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 september 2020
Nr.

1

afd.

MDV

agendapunt/besluit

Meedoenregeling voor volwassenen
Toelichting:
De Raad heeft op 7 juli ’20 ingestemd met de nota Meedoen
makkelijker maken. Eén van de beslispunten in het voorstel ging over
een Meedoenregeling voor volwassenen. Alhoewel in de discussie in
de Raad het soms leek alsof er al een dergelijke regeling is, heeft de
Raad besloten om
De financiering van de invoering van een “meedoenregeling” in 2021
te betrekken bij de afwegingen in het kader van de begroting 2021.
Als de Raad de middelen beschikbaar stelt dan willen we ook snel
kunnen schakelen met de implementatie van een regeling. Daarvoor
dient dit voorstel en het bijgevoegde raadsvoorstel.
Het proces ziet er dan als volgt uit als de regiegroep daarmee
instemt. Voor de begrotingsvergadering de inhoudelijke discussie
over nut, noodzaak en inhoud van de regeling via een
beeldvormende en/of oordeelsvormende vergadering. Bij de
begrotingsvergadering volgt dan de brede financiële afweging en
daarna de besluitvormende vergadering over de verordening.
Besluit:
1. Aan de Raad voor te stellen om een meedoenregeling voor
volwassenen in het leven te roepen.
2. Te kiezen voor een vergoeding in geld i.p.v. een vergoeding
in natura.
3. Het bedrag te bepalen op € 150,00 per jaar per aanvrager
4. Inkomensgrenzen gelijk te trekken met het overige
minimabeleid op 120% van het sociaal minimum.
5. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
6. Advies te vragen aan de Participatieraad
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Vaststellen Startnotitie Veranderopgave inburgering
Toelichting:
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking.
Gemeenten zijn vanaf dat moment weer verantwoordelijk voor de
inburgering. In deze wet staat het zo snel mogelijk integreren en
participeren in de samenleving, het liefst via betaald werk, centraal.
Inburgering is gepositioneerd als onderdeel van het sociaal domein,
in het bijzonder de Participatiewet.
Besluit:
1. de ‘Startnotitie Veranderopgave Inburgering’ vast te
stellen, zoals opgenomen in de bijlage;
2. de incidentele en structurele rijksmiddelen oormerken voor
voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering;
3. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde
raadsinformatie.
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BIZ-subsidie 2021 Ons Tijvoort
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening bedrijveninvesteringszone
Bedrijventerrein Tijvoort 2017 in werking getreden. Deze
verordening regelt dat alle eigenaren en gebruikers van
bedrijfspanden binnen de bedrijveninvesteringszone Tijvoort 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 Ons
Tijvoort gesloten, uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de
stichting een subsidieverzoek in vergezeld door een activiteitenplan
en voorzien van een begroting. De desbetreffende aanvraag,
activiteitenplan en begroting voor 2021 zijn ontvangen.
Besluit:
1. Het activiteitenplan 2021 en begroting 2021 van Stichting Ons
Tijvoort goed te keuren
2. Op grond van de verordening bedrijveninvesteringszone
Bedrijventerrein Tijvoort 2017 en de uitvoeringsovereenkomst d.d.
13 oktober 2016, subsidie te verlenen aan Stichting Ons Tijvoort
voor een bedrag van de uiteindelijk daadwerkelijk in een
kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen minus de
perceptiekosten.
3. Een voorschot toe te kennen van € 73.718,75 en dit in 4
termijnen over te maken conform artikel 9 van de
Uitvoeringsovereenkomst en artikel 5 van de Overeenkomst
geldlening;
4. Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers schriftelijk op
de hoogte zijn gebracht.
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Vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Turnhoutsebaan 8
Toelichting:
Op 17 december 2019 heeft uw college een positieve grondhouding
aangenomen om een planologische procedure op te starten om de
agrarische bestemming van het perceel Turnhoutsebaaan 8 te Goirle
te wijzigen in een bedrijvenbestemming ten behoeve van opslag van
materieel van een klusbedrijf gericht op grondwerk, weg- en
waterbouwgrondverzet.
Naar aanleiding van de positieve grondhouding is een concept
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het concept is intern door
betrokken afdelingen beoordeeld en goed bevonden. Dit
bestemmingsplan is nu 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)
voorontwerpbestemmingsplan;
2. Inspraak te starten;
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
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Aanleggen 4 bushaltes langs de Rillaersebaan
Toelichting:
Door de routewijziging van buslijn 2 dienen in de gemeente nieuwe
bushaltes te worden aangelegd. Het gaat om 2 haltes langs de
Rillaersebaan ter hoogte van de rotonde met de Kempenbaan om de
wijk Boschkens en ’t Ven te bedienen. Daarnaast kan voor lijn 132 de
bereikbaarheid van bedrijventerrein Katsbogten sterk worden
verbeterd door de aanleg van 2 bushaltes langs de Rillaersebaan ten
westen van de Turnhoutsebaan.
Besluit:
1. Aanleggen 4 bushaltes langs de Rillaersebaan;
2. De mutaties in de kredieten te verwerken in de 2e Burap
2020.

