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Nieuw prijsmodel Equalit per 1-1-2022
Toelichting:
Vanaf juli 2019 maakt de gemeente Goirle onderdeel uit van Equalit.
Inmiddels zijn 13 organisaties, waarvan 11 gemeenten, aangesloten
bij Equalit. Deze gemeenten staan allemaal voor dezelfde uitdagingen
voor wat betreft toenemende digitalisering van gemeentelijke
processen. Hierom transformeert Equalit langzamerhand van een
beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie die ook goed
beheert. Equalit is zodoende een partner voor de doorontwikkeling
van de gemeenten, op basis van een gemeenschappelijke digitale
agenda.
Besluit:
1. Instemmen met het nieuwe prijsmodel van Equalit per 1-12022.
2. Instemmen met de instelling van een solidariteitsfonds per
1-1-2022, met de uitgangspunten:
3. looptijd overgangsregeling 4 jaar; 1 januari 2022 tot en met
31 december 2025;
4. berekende financiële impact wordt ‘bevroren’ over de
looptijd, ijkpunt: 1 juni 2021;
5. verrekening wordt jaarlijks minder volgens het
compensatieschema; 2022: 75%, 2023:
50%, 2024: 25%, 2025: 0%;
6. Equalit verwerkt verrekening in de voorschotnota;
7. voor tussentijdse instappende deelnemer(s) geldt het
nieuwe prijsmodel; deze deelnemer(s) nemen niet deel
aan het solidariteitsfonds;
diensten die op offertebasis zijn of worden afgenomen, vallen
buiten het
solidariteitsfonds.
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Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplannen Zuidrand
Goirle, locatie Land van Anna en Zuidrand Goirle, locatie Van
Besouw fase 2
Toelichting:
De gemeente heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan
de woningbouw/ natuurontwikkeling in de zuidrand van de kern
Goirle (locaties Van Puijenbroek/Land van Anna en Van Besouw, fase
2). Daartoe zijn de bestemmingsplannen “Zuidrand Goirle, locatie
Land van Anna” en “Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw fase 2”
opgesteld. In het voorstadium van een dergelijke ontwikkeling is het
van belang om na te gaan of er mogelijk significant nadelige
milieueffecten op kunnen treden. De milieueffectrapportage (m.e.r.)
is hiervoor als wettelijk instrumentarium ontwikkeld. Tot dit doel is
vanuit initiatiefnemers (NBU Projectontwikkeling IV B.V. voor de
locatie Van Besouw en VP Capital & Wilma CRA voor de locatie Van
Puijenbroek/Land van Anna) de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling Ontwikkeling zuidrand Goirle” opgesteld. Op basis van
deze notitie dient nu te worden besloten of het doorlopen van een
m.e.r.-procedure en het opstellen van een volwaardige
milieueffectrapportage (MER) nodig is.
Besluit:
1. In te stemmen met de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling”, waarin is onderzocht of er reden is tot het
doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van
een milieueffectrapport (MER).
2. Op basis van de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling” besluiten dat er geen belangrijke nadelige
milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten
leiden tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het
opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor de
bestemmingsplannen “Zuidrand Goirle, locatie Land van
Anna” en “Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw, fase 2”.
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Principeverzoek t Hoefke 1a
Toelichting:
Er is een principeverzoek ingediend om de recreatieve bestemming,
die rust op het perceel ’t Hoefke 1a in Riel, te wijzigen naar een
woonbestemming. De huidige bedrijfswoning moet een
burgerwoning worden. Daarnaast wordt verzocht om één extra
Ruimte- voor- Ruimte woning op het perceel te mogen realiseren.
Voor de situering van de Ruimte- voor- Ruimte woning heeft
initiatiefnemer twee opties. De eerste optie is om de Ruimte- voorRuimte woning te situeren op de locatie waar nu de
groepsaccommodatie is gerealiseerd. De tweede optie is om aan de
noordzijde van de bedrijfswoning de Ruimte- voor- Ruimte woning te
situeren. Voor beide opties geldt dat een planologische procedure
(herziening bestemmingsplan) noodzakelijk is. Aan uw college wordt
voorgelegd of uw middels een planologische procedure (herziening
bestemmingsplan) medewerking wil verlenen aan de omzetting van
de recreatieve bestemming naar een woonbestemming voor de
bedrijfswoning en daarnaast de toevoeging van een extra Ruimtevoor- Ruimte woning.
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan een planologische
procedure om de bedrijfswoning om te zetten naar een
burgerwoning en de planologische mogelijkheid creёren
voor een Ruimte- voor- Ruimte woning op de locatie van
de huidige groepsaccommodatie met dien verstande dat
wordt aangetoond dat de beoogde ontwikkeling de
gebruiksmogelijkheden van de aanwezige bedrijvigheid
c.q. de belendende percelen niet onevenredig aantast, dat
ter plaatse een goed- woon- en leefklimaat wordt
gegarandeerd, invulling wordt gegeven aan de
kwaliteitsverbetering landschap en natuurinclusief wordt
gebouwd gezien de ligging van het perceel;
2. Geen medewerking te verlenen aan een planologische
procedure om een Ruimte- voor- Ruimte woning mogelijk
te maken op het noordelijke deel van het perceel ’t Hoefke
1a in Riel.
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Afronding Hoofdroute Riel
Toelichting:
De raad gaf in 2016 opdracht om het project Hoofdroute Riel uit te
voeren. Om het project af te kunnen ronden, wordt voorgesteld om
de weg op een aantal punten te herstellen en het project financieel af
te wikkelen. Ook wordt voorgesteld om de raad hierover te
informeren.
Besluit:
Inzake de hoofdroute Riel in te stemmen met:
1. Herstelwerkzaamheden aan de weg;
2. De financiële afwikkeling van het project;
3. De raad hierover te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief.
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ThuiszitterspactOntwikkelpact
Toelichting:
In onze regio is, op basis van het landelijk pact een regionaal
thuiszitterspact vastgesteld voor
de periode 2017 – 2021. Dit regionale thuiszitterspact verliep op 1 juli
2021. Reden waarom
het college nu wordt gevraagd in te stemmen met het thuiszitterspact
2021 – 2024.
Dit thuiszitterspact is een logisch vervolg op het voorgaande
thuiszitterspact 2017 – 2021. Alle
schoolbesturen in onze gemeente zijn ondertekenaar van het nieuwe
thuiszitterspact waar ook
o.a. de GGD en leerplicht bij betrokken zijn.Omdat de regionalisering
leerplicht nog niet operationeel werd, toen de Thuiszitterspacten
opgesteld werden en toen het oude convenant Thuiszitterspact afliep
(31/7), is afgesproken dat er nog een keer lokaal getekend wordt.
Ik kan mij voorstellen dat we dit soort zaken in de toekomst wel
regionaal gaan regelen.
Besluit:
1. Instemmen met het Thuiszitterspact 2021-2024;
2. Wethouder Tess van de Wiel mandateren tot het tekenen
van de volgende convenanten:
1. Thuiszitterspact primair onderwijs;
2. Thuiszitterspact voortgezet onderwijs.

