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Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 oktober 2021
Nr.

1

afd.

STR

agendapunt/besluit

Visie op dienstverlening
Toelichting:
De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 met een motie ‘Visie
op dienstverlening’ gevraagd om te komen met een visie op
dienstverlening en die ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Deze visie is klaar en kan ter besluitvorming naar de raad.
Besluit:
1. In te stemmen met de visie op dienstverlening.
2. Deze visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te
leggen.
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Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022
Besluit:
Wij stellen voor:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling Hart van Brabant 2022, met als belangrijkste
wijzigingen:
1. het werken met een kernagenda;
2. het instellen van een regionale adviescommissie
waar raadsleden van alle deelnemende gemeenten
aan de Gemeenschappelijke Regeling zitting in
hebben;
3. ruimte voor de colleges van B&W om haar eigen
vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur Hart
van Brabant te bepalen;
4. de toetreding van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling
Regio Hart van Brabant 2022;
5. de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van
Brabant 2022 als een gecombineerde raads- en
collegeregeling uit te voeren;
De raad voor te stellen om:
2.
Toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart
van Brabant 2022 en deze gewijzigde regeling vast te stellen als
Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2022, met als
belangrijkste wijzigingen:
1. het werken met een kernagenda;
2. het instellen van een regionale adviescommissie waar
raadsleden van alle deelnemende gemeenten aan de
Gemeenschappelijke Regeling zitting in hebben;
3. ruimte voor de colleges van B&W om haar eigen
vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur Hart van
Brabant te bepalen;
4. de toetreding van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau als
deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart
van Brabant 2022;
5. de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant
2022 als een gecombineerde raads- en collegeregeling uit
te voeren;
3. dit besluit in werking te laten treden de dag na
bekendmaking en publicatie. De gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022
gaat in per 1 januari 2022, na vaststelling door alle
deelnemende gemeenten.
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Vaststellen Omgevingsvisie Goirle
Toelichting:
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het
opstellen van een omgevingsvisie. De nu voorliggende omgevingsvisie
is het eindproduct in het proces van de ontwikkeling van de
Omgevingsvisie Goirle. Vorig jaar is de eerste fase, de
bouwstenennotitie, aan college en raad opgeleverd. Op basis van
deze bouwstenennotitie zijn door de raad de 3 centrale waarden, die
de gemeente Goirle typeren en het verhaal van Goirle en Riel
vertellen, vastgesteld. Op basis van de ‘bouwstenen’ is de gemeente
samen met ketenpartners, ondernemers en inwoners aan de slag
gegaan met het bepalen van de koers op hoofdlijnen voor de
gemeente Goirle. In fase 2, de concept-omgevingsvisie, is deze koers
voor de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de
gemeente Goirle vastgelegd. Deze concept-omgevingsvisie is in het
voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij is het
oordeel van de raad over de geschetste koers en ambities in de
concept-omgevingsvisie verkend. De raad heeft door middel van een
aantal moties aangegeven waar bijstelling en/of verdieping van de
koers wenselijk is. Dit heeft in de ontwerp-omgevingsvisie een
vertaling gekregen. Ook zijn in de ontwerp-omgevingsvisie de
resultaten van de extra sessie met ondernemers Veertels verwerkt en
zijn de laatste puntjes op de i gezet in relatie tot de programma’s en
de beleidsvisie Sociaal Domein. De ontwerp-omgevingsvisie heeft van
26 augustus tot en met 6 oktober ten behoeve van inspraak en
vooroverleg ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen
ingediend. Deze zijn beoordeeld en hebben op een aantal punten
geleid tot een voorstel tot wijzigingen. Met inachtname van deze
wijzigingen is de Omgevingsvisie Goirle nu gereed om te worden
vastgesteld.
Besluit:
1. In te stemmen met de "Nota zienswijzen Omgevingsvisie
Goirle";
2. De gemeenteraad voor te stellen om de Omgevingsvisie
Goirle gewijzigd vast te stellen via bijgevoegd
raadsvoorstel.
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Transitievisie warmte
Toelichting:
De Transitievisie warmte (TvW) beschrijft hoe we in Goirle van het
aardgas af kunnen gaan en waar we voor 2030 gaan starten. Dit vormt
de basis voor uitvoeringsplannen op wijk-, buurt-, en straatniveau.
Met de vaststelling van de TvW is de warmtetransitie tot 2050 niet in
beton gegoten. Omdat we niet alle gebouwen tegelijk kunnen
aanpakken en (technische) inzichten en wet- en regelgeving nog
continu veranderen, wordt de TvW elke vijf jaar geüpdatet. Het is dus
een levend document. De voorliggende TvW geeft richting aan de
warmtetransitie in Goirle.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Transitievisie warmte.
2. De Transitievisie warmte ter beoordeling en besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Beslissing op bezwaar inzake uitwegvergunning De Donge 16
Toelichting:
Bij besluit van 28 april 2021, verzonden op 28 april 2021, hebben wij
besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het maken,
hebben of veranderen van een uitweg vanaf het perceel De Donge 16
te Goirle. Ondanks dat er niet was voldaan aan de criteria van het
Uitwegenbeleid Goirle 2013 hebben wij de vergunning verleend in
verband met parkeerdrukte. Bovendien is er destijds op basis van
verkeerd aangeleverde gegevens een omgevingsvergunning verleend.
Tegen dat besluit is door omwonenden bezwaar aangetekend.
Op 21 juli 2021 heeft een hoorzitting van de commissie voor
bezwaarschriften plaatsgevonden waarin het bezwaar is behandeld.
Op 30 september 2021 hebben we van de commissie voor
bezwaarschriften een verslag en advies over de zaak ontvangen.
De bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd om ter plaatse
nader onderzoek te verrichten en aan de hand van dit onderzoek een
nieuw besluit te nemen, onder verbetering van de motivering en met
vermelding van de grondslag.
Naar aanleiding van het nader onderzoek hebben wij besloten om het
primaire besluit te herroepen en de uitwegvergunning te weigeren.
Besluit:
1. Het bezwaar van de bezwaarmakers ontvankelijk te
verklaren;
2. Bezwaren van de omwonende gegrond te verklaren voor
zover zij toezien op het besluit;
3. De geconstateerde gebreken te herstellen;
4. Het bestreden besluiten te herroepen en de
uitwegvergunning te weigeren.
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Verordening rioolheffing 2022
Toelichting:
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel
van deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en
de invordering van rioolheffing 2022.
De verordening rioolheffing 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. In tegenstelling tot wat er en in de paragraaf Lokale
heffingen staat, stijgen de tarieven met 0,4%.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
raadsbesluit “Verordening op de heffing en de invordering
van rioolheffing 2022”.
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Verordening afvalstoffenheffing 2022
Toelichting:
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel
van deze belastingverordeningen is de verordening op de heffing en
de invordering van afvalstoffenheffing 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. In tegenstelling tot wat er
in de paragraaf lokale heffingen staat, daalt het tarief van de
afvalstoffenheffing voor alle huishoudens met 2%.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptbesluit “Verordening op de heffing en de
invordering van afvalstoffenheffing 2022”.
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Bestuursrapportage II 2021
Toelichting:
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2021 volgt, na het
vaststellen van de begroting en de 1e bestuursrapportage, nu de 2e
bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de stand
van zaken na de eerste acht maanden van het jaar (peildatum 1
september 2021). Naast vermelding van beleidsmatige en financiële
afwijkingen bevat de BURAP voorstellen tot bijsturing op beleid en/of
middelen, en vermeld het de eventuele kansen en risico’s per thema.
Daarnaast geven we een update over de stand van zaken rondom de
bezuinigingen 2020 en 2021 en we vragen de raad met onderbouwing
om décharge voor de (structureel) gerealiseerde bezuinigingen en
voor de niet te realiseren bezuinigingen.
Besluit:
1) In te stemmen de gemeentelijke hogere uitgaven en gemiste
opbrengsten ten gevolge van corona voor een bedrag van € 110.700
te dekken uit de corona-steunpakketten. Dit betreft:
1. Gemiste opbrengsten Haspel € 30.000;
2. Gemiste kosten en opbrengsten Kermis € 30.000;
3. Collegebesluit Schuldhulpverlening ondernemers € 23.198;
4. Hogere kosten verkiezingen Tweede Kamer € 18.500;
5. Online vergaderen gemeenteraad € 9.000;
2) In te stemmen met de 2e bestuursrapportage (burap) 2021 en
deze met het bijbehorende raadsvoorstel ter besluitvorming aan te
gemeenteraad voor te leggen.
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Vaststellen Legesverordening 2022
Toelichting:
Op 14 september 2021 heeft uw college het vaststellen van de
Legesverordening 2022 aangehouden. Er zijn een aantal opmerkingen
in het verslag opgenomen. Met dit voorstel leggen we het opnieuw
aan u voor. Het is van belang dat de legesverordening 2022 inclusief
bijbehorende tarieventabel 2022 tijdig en voor het nieuwe
belastingjaar wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet volgt er een wijziging van de
legesverordening en de bijbehorende tarieventabel.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptbesluit “Legesverordening 2022 inclusief
bijbehorende tarieventabel 2022”.
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Verordening hondenbelasting 2022 (gewijzigd)
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. Uw
college heeft op 14 september 2021 al ingestemd met het voorleggen
van de verordening aan de raad. Kort na de oordeelsvormende
vergadering van
19 oktober 2021 zijn de eerste resultaten van de controle
hondenbelasting bekend geworden. We zien een flinke stijging in het
aantal aanmeldingen. Daarom kunnen we, in tegenstelling tot eerder
genomen besluit, de tarieven verlagen met 1,5%.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptbesluit “Verordening op de heffing en de
invordering van hondenbelasting 2022”.
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Regiovisie BW HvB
Toelichting:
In 2020 is landelijk de norm voor opdrachtgeverschap Beschermd
Wonen (NvO) vastgesteld. Deze norm houdt in dat elke regio voor 1
januari 2022 samenwerkingsafspraken en de governance op een
goede manier moet hebben georganiseerd. Voor de regio HvB
bewandelen we hiervoor twee sporen:
1. De regiovisie met daarin de richtinggevende kaders en de
uitwerkingspunten die aan de gemeenteraden wordt
voorgelegd met het verzoek om deze uiterlijk in december
2021 vast te stellen.
2. De uitwerking van het nieuwe financiële verdeelmodel, de
uitname naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en het
woonplaatsbeginsel worden op een later moment (in 2022)
aan de gemeenteraden voorgelegd.
De regiovisie BW met daarin de richtinggevende kaders en
uitwerkingspunten is begin september 2021 samengesteld met input
van de regionale projectgroep BW, de regionale regiegroep BW (met
een vertegenwoordiging vanuit de zorgaanbieders,
woningcorporaties, adviesraden, cliënten-vertegenwoordigers en
gemeenten), de cliënten(vertegenwoordigers) en het PoHo MO.
Tevens is van de regionale adviesraden een advies ontvangen (zie
bijlage).
Besluit:
1. Instemmen met de regiovisie Beschermd Wonen regio Hart
van Brabant.
2. Instemmen met de reactie op het advies van de sociale
adviesraden regio Hart van Brabant en deze doorsturen
naar de gemeenteraden regio Hart van Brabant.
3. Instemmen met het ter vaststelling voorleggen van de
regiovisie aan de gemeenteraden regio Hart van Brabant.

