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1 FY Planning raadsvoorstellen implementatie Omgevingswet 
 
Toelichting: 
We zijn al enige tijd bezig met de implementatie van de 
Omgevingswet. Voor een goede implementatie van de 
Omgevingswet is het nodig dat de landelijke voorzieningen van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gereed zijn. Gemeente 
Goirle is inmiddels aangesloten op het DSO maar we moeten het nog 
vullen met de benodigde informatie, regels en verordeningen én de 
tijd nemen er mee te oefenen. Omdat dit gemeenten en het rijk 
meer tijd kost is besloten tot een nieuwe invoeringsdatum, namelijk 
1 juli 2022. De VNG heeft op 21 juni via een ledenbrief 
Omgevingswet de raadsleden op de hoogte gesteld. Deze brief is 
voor de volledigheid bijgevoegd. 
  
Ondanks het uitstel van de inwerkingtredingsdatum gaan we door 
waar we mee bezig waren. Het uitstel biedt ons de kans om ons nog 
beter voor te bereiden op de grote verandering in het 
omgevingsrecht, de raad te informeren en meer te betrekken bij de 
implementatie van de Omgevingswet. Voorafgaand aan de invoering 
van de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen) dient de raad een aantal besluiten te nemen en 
verordeningen vast te stellen. Bijgevoegd vindt u een uiteenzetting 
daarvan. We geven per onderdeel aan wat de planning is en 
waarvoor de raad aan de lat staat. Voor de onderdelen waarbij een 
extra stap nodig (bv. in de vorm van een kennissessie, discussienota) 
zal de Raadswerkgroep worden betrokken. In maart heeft overigens 
al een eerste algemene kennissessie met de Raadswerkgroep 
plaatsgevonden. In september vindt een tweede sessie met de 
Raadswerkgroep plaats. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de planning voor het indienen van 
raadsvoorstellen die betrekking hebben op de 
implementatie van de Omgevingswet. 

2. De raad hierover te informeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 BV Verlenging contract accountant 
 
Toelichting: 
In de raadsvergadering van 6 juni 2017 is besloten om de 
accountantscontrole over de boekjaren 2017 tot en met 2020 te 
gunnen aan BDO. Voor de selectie van een accountant heeft destijds 
een openbare aanbesteding plaatsgevonden. Na afloop van de 
termijn van vier jaar kan de opdracht met maximaal twee keer één 
jaar worden verlengd, waarvan deze verlenging voor het boekjaar 
2022 de laatste is. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen om de opdracht voor de 
uitvoering van accountantscontrole over het boekjaar 
2022 te gunnen aan BDO accountants. 

2. Hiervoor in de begroting 2022 structureel een extra 
budget van € 7,000 op te nemen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Vaststelling subsidie 2020 Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening op de heffing en invordering 
van toeristenbelasting gemeente Goirle in werking getreden. Deze 
verordening regelt dat 'een directe belasting wordt geheven voor het 
houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een 
vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als 
ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie zijn 
ingeschreven' (artikel 2 verordening). In de memorie van toelichting 
behorende bij de verordening is afgesproken dat 50% van de 
opbrengst van de toeristenbelasting na aftrek van de door de 
gemeente gemaakte kosten als subsidie wordt overgemaakt aan de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle. Vanaf 2020 is hier een 
maximum van €20.000,00 aan gekoppeld. De voorwaarden voor deze 
subsidie zijn opgenomen in de, met de Vereniging Recreatie en 
Toerisme Goirle gesloten, subsidieovereenkomst. Jaarlijks dient de 
vereniging een subsidieverzoek in, vergezeld van een activiteitenplan 
en voorzien van een begroting. Op basis daarvan wordt subsidie 
verstrekt. In het jaar volgend op de subsidieverstrekking dient de 
vereniging een financieel jaarverslag, en toelichting daarop, in. Op 
grond daarvan wordt de subsidie vastgesteld. De vereniging 
Recreatie en Toerisme Goirle heeft haar financieel jaarverslag 
ingediend. 
 
Besluit:  
1. In te stemmen met het financieel jaarverslag 2020 van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle; 
2. De subsidie voor de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 
2020 vast te stellen op een bedrag van € 20.000; 
3. De vereniging Recreatie en Toerisme Goirle hiervan in kennis te 
stellen; 
4. Het resterende bedrag à € 10.000 aan de Vereniging Recreatie en 
Toerisme Goirle over te maken. 
 

 
 
 


