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Jaarverslag 2021 Commissie voor bezwaarschriften
Toelichting:
De commissie brengt conform artikel 19 van de Verordening op de
commissie voor bezwaarschriften jaarlijks verslag uit aan de
gemeenteraad over de door haar verrichte werkzaamheden.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de Commissie
bezwaarschriften
2. Het jaarverslag en de reactie van het college op de
aanbevelingen in het verslag aan te bieden aan de
gemeenteraad
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vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Koestraat ong. (twee RvR
woningen
Toelichting:
Aan de Koestraat zijn inmiddels meerdere Ruimte voor Ruimte (hierna:
RvR) projecten gestart. Op het perceel naast Koestraat 1 is reeds een
RvR woning gerealiseerd. Verder gaat in de nabije toekomst
waarschijnlijk nog een RvR project opgestart worden. Daar heeft de
gemeenteraad zich onlangs, op 5 juli 2022, positief over uitgesproken.
Dat is tevens de stedenbouwkundige afronding van de Koestraat en
Looienhoek. Ten aanzien van onderhavige RvR ontwikkeling van 2
woningen heeft uw college op 25 mei 2021 een positieve
grondhouding aangenomen om een planologische procedure op te
starten om maximaal twee RvR woningen mogelijk te maken op het
kadastrale perceel gemeente Goirle, sectie K 336, plaatselijk gelegen
aan de Koestraat te Riel. Naar aanleiding van de positieve
grondhouding is een concept voorontwerpbestemmingsplan opgesteld
ten behoeve van twee RvR woningen. Dit bestemmingsplan is nu klaar
om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd.
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg
worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte worden ten
behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure een aantal
punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor niet telkens
een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
1. In te stemmen met het (concept)
voorontwerpbestemmingsplan;
2. Inspraak te starten;
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
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Jaarverantwoording kinderopvang 2021
Toelichting:
Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor
het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van
kinderopvangvoorzieningen. Kinderopvangvoorzieningen zijn:
- BSO: buitenschoolse opvang
- KDV: kinderdagverblijf
- GOV: gastoudervoorzieningen
- GOB: gastouderbureaus
De GGD voert namens de gemeente het toezicht uit. Jaarlijks wordt
hier verantwoording over afgelegd aan de gemeenteraad en de
Inspectie van het Onderwijs.
Besluit:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen
2. De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de gemeenteraad
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Convenant glasvezel kern Goirle
Toelichting:
In de collegevergadering van 9 november 2021 besloot uw college in te
stemmen met het sluiten van een
convenant/samenwerkingsovereenkomst met Deltafiber Netwerk B.V.
(hierna: Delta) voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze
gemeente (beide kernen). Daarna startte Delta met de
werkzaamheden in de kern Riel. Delta voert nu campagne in de kern
Goirle en er is inmiddels sprake van voldoende animo. Dat betekent
dat Delta eind dit jaar kan starten met de aanleg in Goirle. In het nu
voorliggende addendum zijn, aanvullend op het convenant van
november 2021, afspraken vastgelegd over de omvang van het gebied
en de vergoedingen voor leges en degeneratiekosten die Deltafiber aan
de gemeente betaalt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het
addendum.
Besluit:
Geadviseerd wordt in te stemmen met het sluiten van een addendum
in aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst met Delta Fiber
Netwerk B.V. voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kern
Goirle.
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Uitvoeringsplan SUWI 2022
Toelichting:
De gemeente Goirle werkt met alle gemeenten in de regio, het UWV,
Baanbrekers, de Diamant-groep en het Leerwerkloket samen in het
WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant. Vanaf 1 januari 2021
zijn het gewijzigde Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk
en Inkomen) en de Regeling SUWI van kracht. Een van de
verplichtingen die hieruit voortkomen is dat de arbeidsmarktregio
jaarlijks een gezamenlijk Uitvoeringsplan moet vaststellen.
Het doel van het WSP Midden-Brabant is om de samenwerking en
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio te versterken om
zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Het
Uitvoeringsplan SUWI geeft een overzicht van de afspraken, acties en
aandachtspunten bij de samenwerking binnen het WSP MiddenBrabant. Vorig jaar zijn in het Uitvoeringsplan SUWI 2021 alle
wijzigingen opgenomen en verwerkt die de vernieuwde wet- en
regelgeving van ons vroeg. Dit plan is door alle deelnemende
gemeenten vastgesteld. Het Uitvoeringsplan SUWI 2022 is een update
van het plan van vorig jaar. De basis is hetzelfde gehouden, er zijn
enkel wijzigingen op basis van de actualiteit gedaan. Hier is regionaal
voor gekozen vanwege lopende gesprekken over samenwerking in de
regio en de start van een nieuwe bestuursperiode, waardoor eerdere
opstelling van en besluitvorming over het plan niet mogelijk bleek.
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van het regionaal
Uitvoeringsplan SUWI 2022 Midden-Brabant.

