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vrijgave ontwerpbestemmingsplan Hoek Tilburgseweg- Kalverstraat
Toelichting:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg- Kalverstraat "
heeft vanaf 10 februari 2022 tot en met 2 maart 2022 ter inzage
gelegen. Een drietal ingezetenen c.q. belanghebbenden hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te
dienen. Van de drie ingekomen inspraakreacties, is één inspraakreactie
buiten de termijn ingediend. Deze is dan ook buiten behandeling
gelaten. Van de overige twee ingekomen inspraakreacties is een
verslag opgesteld en is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. De
inspraakreacties geven verder geen aanleiding om het
voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het vooroverleg met de
(semi) overheidsinstanties heeft tot geen enkele inspraakreactie
geleid. Voorts is het voorontwerpbestemmingsplan op verzoek van de
ontwikkelaar wel aangepast ten aanzien van een aantal bouwhoogtes
vanwege voorgeschreven vloerdiktes en vrijehoogtes van de beoogde
ruimtes en aan te brengen bouwaccenten. Door in te stemmen met
het eindverslag inspraakprocedure en de daarin voorgestelde
aanpassingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan, kan
de formele planologische procedure (terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan) opgestart worden.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan "Hoek TilburgsewegKalverstraat " en deze vast te stellen;
2. De indieners van de inspraakreacties schriftelijk te
berichten;
3. Kennis te nemen en in te stemmen met het verslag van het
gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro;
4. Het voorontwerpbestemmingsplan "Hoek TilburgsewegKalverstraat" gereed te maken om als ontwerp ter inzage te
leggen.
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Beleidsregels Huishoudelijke ondersteuning 2022
Toelichting:
Met ingang van 1 juli 2022 sluit de gemeente Goirle na een
gezamenlijke inkoop met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek
een nieuwe raamovereenkomst af voor de Wmo Huishoudelijke
ondersteuning. De nieuwe overeenkomst biedt de gelegenheid om het
beleid en de uitvoering van deze maatwerkvoorziening aan te passen.
In het nieuwe beleid staan drie belangrijke uitgangspunten centraal:
1. Normaliseren, als concretisering van de visie Goirle GLANST
2. Maatwerk, omdat de Wmo dit voorschrijft
3. Meer grip op de kosten van de huishoudelijke
ondersteuning
Met de Beleidsregels Huishoudelijke ondersteuning 2022 geven we,
samen met de HHM[1]-indicatie richtlijn duidelijke kaders mee voor de
uitvoering met voldoende ruimte voor maatwerk.
[1] Normenkader ontwikkeld door bureau HHM in samenwerking met
KPMG Plexus na uitspraken van de Centrale raad van Beroep in 2016
over huishoudelijke ondersteuning. Met de hier genoemde HHMindicatierichtlijn wordt bedoeld de versie van juni 2019.
Besluit:
1. De ‘Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2022’ vast
te stellen zodat deze 1 juli 2022 in werking kunnen treden;
2. Gelijktijdig de ‘Beleidsregels resultaatgebied schoon en
leefbaar huis 2019’ in te trekken;
3. Kennis te nemen van het advies van de participatieraad op
de beleidsregels;
4. De participatieraad te informeren met bijgevoegde reactie
op hun advies;
5. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Afwijzing incidentele activiteitensubsidie PlantYes
Toelichting:
De afgelopen maanden zijn er weer een aantal incidentele
subsidieaanvragen binnengekomen bij de gemeente Goirle. Het betreft
incidentele aanvragen voor het derde kwartaal van 2022 waarvan de
aanvraag voor 1 april ingediend moest zijn.
Met ingang van 2022 werken we met aangepaste beleidsregels voor
subsidiëring. Onderdeel van deze nieuwe beleidsregels is ook dat we
werken met pitches. Hierin kunnen subsidieaanvragers in een paar
minuten hun verhaal doen ter aanvulling op de papieren aanvraag en
het stelt ons als gemeente in de gelegenheid om vragen te stellen en
gerichter te informeren naar de inzet van eventuele subsidie. Dit
kwartaal is voor het eerst gewerkt met pitches. Tijdens deze pitches is
gekeken naar de activiteit, maar ook naar de begroting, waar
eventuele subsidie van de gemeente Goirle voor ingezet wordt en op
welke manier de activiteit bijdraagt aan de doelen van de gemeente
Goirle zoals verwoord in onze visie sociaal domein Goirle GLANST. Eén
van de aanvragen die is binnengekomen voor een incidentele
activiteitensubsidie betreft PlantYes. Het advies is om deze aanvraag af
te wijzen.
Besluit:
1. De incidentele subsidieaanvraag van PlantYes af te wijzen.

