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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 15 december 2020, 
om 19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
Publiek kan de vergadering volgen via de live webstream via https://raad.goirle.nl 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 4 december 2020 beschikbaar via de website. Stukken 
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage 
bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:40 Opening  

2.  19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 

3.  19:45 20:00 Raadsvoorstel tijdelijke vervanging raadslid wegens ziekte  
Mevrouw Monique van Brederode heeft de voorzitter van de raad schriftelijk 
verzocht, in verband met ziekte, haar tijdelijk on-tslag te verlenen als lid van de 
gemeenteraad op grond van de Kieswet, artikel X10, lid 2. De 
vervangingsperiode omvat 16 weken. Volgens de procedures van de Kieswet is 
de heer Theo van der Heijden benoemd als raadslid. Na onderzoek van de 
geloofsbrieven moet de raad besluiten tot toelating. Aansluitend legt het 
toegelaten raadslid de eed of de verklaring en belofte af.  

 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/
https://raad.goirle.nl/
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/17-december/19:30
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4.  20:00 20:02 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 3 november en 10 november 

2020 

5.  20:02 20:05 Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de griffier. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken.  

6.  20:05 20:35 Raadsvoorstel startnotitie beleidsvisie sociaal domein 
Er is gestart met het opstellen van de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026. 
Dit is omdat het huidige Sociaal Domein beleid, B2B 2.0, een looptijd heeft tot 
en met 2021. Om de kaders voor de visie Sociaal Domein scherp te krijgen is er 
een startnotitie geschreven. In de startnotitie wordt beschreven wat we willen 
bereiken en worden uitgangspunten aan de raad voorgelegd. Het is van belang 
dat de raad de kaders voor de beleidsvisie bepaald. Het beleid van het Sociaal 
Domein raakt immers al onze inwoners en er zijn hoge kosten aan verbonden.  

7.  20:35 21:00 Raadsvoorstel inclusieagenda 
Bij de uitvoering van al het werk van de gemeente wordt er rekening  mee 
gehouden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van onze voorzieningen en 
hulp en ondersteuning moet krijgen wanneer dat nodig is.  
Het college stelt voor om twee beleidsterreinen prioriteit te geven terwijl er een 
veel groter aantal verbeterpunten over de volle breedte van het sociaal domein 
zijn geformuleerd. Het college wil nu eerst (nog meer) garen op de klos zien in 
plaats van opnieuw tijd en energie stoppen in evalueren, herijken en stukken 
schrijven. 

8.  21:00 21:30 Raadsvoorstel verordening meedoenregeling 2021 
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. De raad beslist op 10 november 2020 over de begroting 2021. In 
die begroting zijn middelen opgenomen voor een meedoenregeling voor 
volwassenen. 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.  

9.  21:30 22:00 Raadsvoorstel programma water en riolering 2021-2025 
Voor de periode 2021-2025 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (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. 

10.  22:00  Raadsvoorstel verordening rioolheffing 2021 
In het vervolg van deze vergaderingen komt een groot aantal verordeningen 
langs waarin belastingtarieven en heffingen worden vastgesteld. Deze 
verordeningen zijn gebaseerd op al door de raad vastgesteld beleid. In de 
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vastgestelde begroting 2021 is opgenomen op welke wijze de kosten door eigen 
inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. De tarieven moeten 
jaarlijks formeel door uw raad worden vastgesteld in afzonderlijke 
belastingverordeningen.  

11.    Raadsvoorstel verordening op de heffing en de invordering van eenmalig 
rioolaansluitrecht 

12.    Raadsvoorstel verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 2021 
Op 3 juni 2020 is de motie Onderzoek naar implicaties kwijtscheldingsregeling 
Onroerende-zaakbelasting (OZB) aanvaard. De raad is per raadsinformatiebrief 
d.d. 13 oktober 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.  De 
uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er geen bezwaar is om 
kwijtschelding te verlenen voor OZB. Daarnaast passen we de verordening aan 
voor ondernemers, zodat deze groep dezelfde rechten krijgt als natuurlijke 
personen / niet-ondernemers. De raad wordt gevraagd de verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 vast te stellen. 

13.    Raadsvoorstel verordening heffing en invordering onroerende zaakbelasting 
2021 
Gewijzigd voorstel nav begrotingsvergadering volgt 

14.    Raadsvoorstel verordening marktgelden 2021 

15.    Raadsvoorstel precariobelasting 2021 

16.    Raadsvoorstel hondenbelasting 2021 

17.   22:15 Raadsvoorstel legesverordening inclusief tarieventabel 2021 
Gewijzigd voorstel nav begrotingsvergadering volgt 

18.  22:15 22:30 Raadsvoorstel verordening afvalstoffenheffing 2021 
In het voorstel verordening afvalstoffenheffing worden de tarieven voor 
eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshoudens vastgesteld. Ook worden 
de tarieven voor de milieustraat vastgesteld.   

19.  22:30  Raadsvoorstel verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2021 

20.    Raadsvoorstel jaarverslag Stichting Edu-Ley 2019  

De besturen van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) en de 
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (SBOOG) zijn per 31 december 
2018 gefuseerd tot het samenwerkingsorgaan Stichting Edu-Ley. In afwachting 
van de wijziging van de statuten van vermelde stichting dient het schoolbestuur 
over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening overleg met de 
gemeenteraad te voeren. Nu is het jaarverslag 2019 aan de orde. Uw raad is 
bevoegd opmerkingen bij dit verslag te maken. 

21.   22:35 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant (OMWB) 
Met ingang van 1 januari 2020 is ook voor de medewerkers van de 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)  het private arbeidsrecht 
gaan gelden als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra). Dit heeft gevolgen voor de Gemeenschappelijke regeling 
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Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB). Deze dient hiermee in 
overeenstemming te worden gebracht. 

22.  22:35 22:40 Raadsvoorstel septembercirculaire gemeentefonds 2020  
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). Met dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de 
belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire, en wordt voorgesteld de 
begroting hierop aan te passen.  

23.  22:40 22:45 Raadsvoorstel aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening in 
verband met een verbod op carbidschieten. 
Het college bereidt een voorstel voor – voor meer informatie zie het persbericht 
en het regionale concept voorstel. 

24.  22:45 22:45 Raadsvoorstel vaststellen protocol accountantscontrole 2020 
Jaarlijks verleent de raad opdracht aan de accountant tot controle van de 
jaarrekening en stelt de raad expliciet de eisen waaraan de controle moet 
voldoen vast in het zogenaamde controleprotocol. In de vergadering van 3 
november 2020 heeft de raad de opdracht aan de accountant voor de controle 
van de jaarrekening vastgesteld en daarbij speciale aandachtspunten benoemd. 
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het controleprotocol met het 
bijbehorende normenkader vast te stellen.  

25.  22:45 22:50 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

26.  22:50 22:55 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 14 december, 
16:00 uur bij de griffier. 

27.  22:55 23:00 Sluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


