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Samenwerkingsovereenkomst BOA 2021
Toelichting:
De gemeente Goirle werkt al sinds 2013 intensief samen met de
gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek als het gaat om de inzet van
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Afgelopen jaar is in
dat kader een gezamenlijke aanbesteding doorlopen waardoor we
ook de komende jaren een gezamenlijke pool van boa’s hebben.
Landelijk is bepaald dat het mogelijk is om boa’s
gemeentegrensoverschrijdend te laten werken, mits daar een
samenwerkingsovereenkomst met nadere afspraken aan ten
grondslag ligt. In 2013 is dan ook met de gemeente Oisterwijk en
Hilvarenbeek een dergelijke overeenkomst afgesloten. Er zijn nu
meerdere redenen om deze overeenkomst te actualiseren.
Besluit:
Een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met
de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek met betrekking tot de
inzet van de boa’s.
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principeverzoek Vijfhuizenbaan 10
Toelichting:
Op 3 juni 2019 heeft uw college medewerking verleend aan het
starten van een bestemmingsplanherziening om de realisatie van 1
woning mogelijk te maken op het perceel dat is gelegen tegenover
Vijfhuizenbaan 10. Initiatiefnemer heeft dat genomen besluit destijds
zodanig geïnterpreteerd dat het realiseren van meerdere woningen
was toegestaan. Dat was een onjuiste interpretatie waarop een
nieuw principeverzoek is ingediend. In het nieuwe principeverzoek
wordt nu expliciet door initiatiefnemer verzocht of er meerdere
woningen (minimaal 2 en maximaal 3 woningen) gerealiseerd mogen
op het onbebouwde perceel, gelegen tegenover Vijfhuizenbaan 10 in
Riel. Het betreffende perceel heeft nu nog steeds de bestemming
‘Agrarisch’. Binnen de geldende planvoorschriften is het niet mogelijk
woningbouw te realiseren. Een planologische procedure is
noodzakelijk. Aan uw college wordt voorgelegd of u bereid bent mee
te werken aan een herziening van het geldende bestemmingsplan
om de realisatie van meerdere woningen mogelijk te kunnen maken.
Besluit:
1. Een positieve grondhouding aan te nemen om een
planologische procedure (herziening bestemmingsplan) op
te starten om de agrarische bestemming van het
betreffende perceel (tegenover Vijfhuizenbaan 10) om te
zetten naar een woonbestemming ten behoeve van
maximaal 2 woningen onder de voorwaarden dat
aangetoond moeten worden dat gebruiksmogelijkheden
van belendende percelen niet onevenredig worden
aangetast, er een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering van
het landschap wordt gerealiseerd en de te realiseren
woningen voldoen aan een goed woon- en leefklimaat.
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Subsidie boomspiegels beplanten
Toelichting:
De initiatiefneemster heeft op basis van de subsidiebeleidsregel voor
duurzame initiatieven een subsidieaanvraag gedaan voor het
organiseren van een Boomspiegelfestival in Goirle op 9 oktober
2021.
Besluit:
1. De subsidie voor het duurzame initiatief voor het
beplanten van Boomspiegels toe te kennen.
2. De aangevraagde € 5.397,00 te betalen uit de budgetten
voor duurzame initiatieven in 2021.
3. Instemmen met het verzenden van de brief aan de
initiatiefneemster.
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Principeverzoek 2 wijziging bestemming Tilburgseweg 195a Goirle
Toelichting:
Er is een nieuw verzoek ingediend om de kavel Tilburgseweg 195a te
mogen splitsen en vervolgens een woonhuis met een ontsluiting via
de Dr. Keyzerlaan te mogen realiseren. In 2020 heeft het college
negatief op een eerder verzoek besloten. Dit, omdat realisatie van
woningen in strijd is met het geldende beleid en onherroepelijk ten
koste zal gaan van bomen op het perceel. Door initiatiefnemer is
aangegeven dat in het recente verleden een aantal berken is
omgewaaid wat een domino-effect heeft gehad en een gat heeft
geslagen. Door deskundigen van het B-team is aangegeven dat een
groot aantal berken verwijderd zal moeten en/of kunnen worden.
Recent is een kapvergunning verleend voor een aantal bomen.
Daarmee ontstaat volgens initiatiefnemers ruimte om toch een
woning te kunnen realiseren. Verzocht is om het eerdere besluit te
heroverwegen.
Besluit:
Geen medewerking te verlenen aan de splitsing van het perceel
Tilburgseweg 195a ten behoeve van het toevoegen van 1 woning.
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Inkoopstrategie wmo en bw regio HvB
Toelichting:
In 2015 vonden drie grote decentralisaties plaats en werden
gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Het idee
achter de decentralisaties is dat, doordat gemeenten dichter bij hun
inwoners staan, hulp en ondersteuning sneller en beter geboden
wordt. Het uitgangspunt is daarbij dat mensen zo veel als mogelijk
meedoen in de maatschappij, zelfredzaam zijn en dat zij zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. De nadruk ligt op wat mensen
zélf kunnen, al dan niet met hulp van mensen uit hun eigen
omgeving of met hulp vanuit onze basisstructuur.
Besluit:
1. De hoofdlijnen inkoopstrategie Wmo begeleiding Hart van
Brabant vast te stellen (bijlage 1);
2. De hoofdlijnen inkoopstrategie Wmo Beschermd Wonen
Hart van Brabant (bijlage 2) vast te stellen;
3. Het programmateam inkoop van de regio Hart van
Brabant op de hoogte te brengen van het besluit.
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Wijziging GR GGD HvB, aanpassing begroting 2021 en 2022 GGD
HvB
Toelichting:
De Wet publieke gezondheid legt de verantwoordelijkheid voor een
aantal taken rond de publieke gezondheid bij burgemeester en
wethouders. Daarvoor houdt onze gemeente, samen met 23 andere,
een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand: de GGD Hart voor
Brabant (hierna: de GGD). Dat doen we op basis van een
gemeenschappelijke regeling. De GGD voert taken uit voor de ruim 1
miljoen inwoners in zijn werkgebied. Hij bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht
voor kwetsbare inwoners en de jeugd.
Middels dit voorstel vragen wij u om bijgaand raadsvoorstel door te
geleiden om in te stemmen met de GR GGD HvB 2022 én de raad te
vragen een positieve zienswijze te geven op de aanpassing begroting
2021 en 2022 GGD HvB en de daarmee gepaard gaande
inwonersbijdrage.
Besluit:
1. Bijgaand raadsvoorstel door te sturen naar de
gemeenteraad om volgens voorgeschreven richtlijnen:
1.1.in te stemmen met de wijziging GR GGD HvB met ingang van 0101-2022
1.2.een positieve zienswijze af te geven voor de (tweede) wijziging
begroting GGD HvB 2021
1.3.een positieve zienswijze af te geven voor de wijziging van de
begroting GGD HvB 2022.
2. Na instemming door de gemeenteraad, als college, in te
stemmen met de wijziging GR GGD HvB, door deze te
onderteken. (bijlage).

