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1 FY vaststellen en toekennen subsidie Natuurmuseum 
 
Toelichting: 
Het Natuurmuseum heeft een aanvraag ingediend om de in 2020 
ontvangen subsidie vast te stellen. Tevens heeft het museum een 
aanvraag voor subsidie in 2022 ingediend. De afgelopen jaren is deze 
subsidie aan het Natuurmuseum verleend. In de conceptbegroting 
2022 is een bedrag hiervoor opgenomen. 
 
Besluit: 

1. Op basis van de jaarstukken 2020 van het Natuurmuseum, 
de in 2020 verleende subsidie van € 8.607,96 vast te 
stellen. 

2. In 2022 een subsidie van € 6.596,80 toe te kennen aan het 
Natuurmuseum Brabant onder de ontbindende 
voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met dit in de 
concept gemeentebegroting 2022 opgenomen bedrag. 

3. Akkoord gaan met de brief aan het Natuurmuseum 
Brabant. 

 

2 BV Verordening toeristenbelasting 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een van deze 
belastingverordeningen is de verordening op de heffing en de 
invordering van toeristenbelasting 2022. De verordening 
toeristenbelasting 2022 die nu aan uw college voorligt ter 
besluitvorming vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens 
zoals geformuleerd in de begroting 2022 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 2022”. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 
 
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 2022. De 
verordening die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt 
een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de 
begroting 2022 en de paragraaf lokale heffingen in het bijzonder. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “vaststellen verordening op de heffing en 
de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022”. 
 

4 BV Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en 
de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2022. Deze 
verordening die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt 
een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de 
begroting 2022 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 een eenmalig rioolaansluitrecht 2022”. 
 

5 BV Verordening precariobelasting 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en 
de invordering van precariobelasting 2022. De verordening 
precariobelasting 2022 die nu aan uw college voorligt ter 
besluitvorming vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens 
zoals geformuleerd in de begroting 2022 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 precariobelasting 2022”. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 BV Verordening hondenbelasting 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Eén van deze 
verordeningen is de verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2022. De verordening hondenbelasting 2022 die nu 
aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt een uitwerking van 
de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2022 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 hondenbelasting 2022”. 

 

7 BV Verordening marktgelden 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en 
de invordering van marktgelden 2022. Deze verordening die nu aan 
uw college voorligt ter besluitvorming vormt een uitwerking van de 
beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2022 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 2022”. 

  

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Kwijtschelden huur sportverenigingen Q2 2021 ihkv TVS regeling 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om een standpunt in te 
nemen ten aanzien van het opnieuw kwijtschelden van huurbedragen 
aan amateursportverenigingen. Op basis hiervan kan er worden 
besloten om een beroep te doen op de regeling “Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q2 2021” (TVS), en 
vervolg op dezelfde regeling waarvoor de gemeente in Q2 en Q4 2020 
en Q2 2021 reeds een aanvraag heeft gedaan. 
 
Besluit:  
1)      Besluiten tot het kwijtschelden van 45% van de huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 
door amateursportverenigingen in de periode van 1 april tot en met 
30 juni 2021. 
2)      Besluiten tot het kwijtschelden van de volledige huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodatie 
(Haspel) door de amateursportverenigingen in de periode van 1 
april tot 30 juni 2021. 
3)      Besluiten om de eventueel niet door het rijk gecompenseerde 
huurinkomsten op te nemen in de jaarrekening 2021. 
4)      Besluiten om de wethouder sport te machtigen om namens de 
gemeente Goirle een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” in te dienen (voor 19 
september 2021). 
 

 


