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1 
 

FY Subsidieregeling controle Corona Toegangsbewijs (CTB) 
 
Toelichting: 
Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke 
uitkering te verstrekken voor de ondersteuning op de naleving van de 
controleplicht van het coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) op locaties 
waar dit verplicht is. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de 
controle op het CTB te ondersteunen en te vergemakkelijken. De 
bijdrage van het Rijk wordt op basis van inwonersaantal verdeeld over 
de gemeenten. Voor de gemeente Goirle komt dit neer op een bedrag 
van € 61.673,97. Enkel de kosten voor het controleren op het CTB dat 
plaatsvindt van 22 september tot en met 31 december 2021 komt voor 
een vergoeding in aanmerking. Om van deze ondersteuning 
verantwoord gebruik te maken is de bijgaande gemeentelijke 
‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen 
(CTB)’ (hierna: beleidsregel)’ opgesteld. Voorgesteld wordt daarnaast 
om een deel van het bedrag te gebruiken om tot 31 december 2021 
extra boa toezicht in te kopen voor een bedrag van maximaal €4.500 
exclusief BTW. 
 
Besluit:  

1. De ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht 
coronatoegangsbewijzen (CTB)’ vast te stellen 

2. De beleidsadviseur openbare orde, Integrale veiligheid en 
Crisisbeheersing te mandateren om over aanvragen op 
grond van deze beleidsregel te besluiten. 

3. Een deel van de ontvangen uitkering van het rijk te 
gebruiken om tot 31 december 2021 extra boa toezicht in te 
kopen voor een bedrag van maximaal €4.500. 

  

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 
 
 

FY Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling, 
locatie Van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven 
een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van 
een raadsbesluit. Het project Zuidrand Goirle Van Puijenbroek betreft 
een woningbouw- en natuurontwikkeling waarbij ook een 
beekverlegging wordt uitgevoerd. Voor dit project is in het kader van 
niet-gesprongen explosieven reeds een historisch vooronderzoek, een 
projectgebonden risicoanalyse en gedeeltelijke detectie van het 
plangebied uitgevoerd. Aanvrager (eigenaar van de gronden VP 
Grondexploitatie) verzoekt de gemeente een suppletie-aanvraag bij het 
Ministerie in te dienen. 
Voor de toekomstige vervolgwerkzaamheden op het gebied van niet-
gesprongen explosieven binnen het plangebied zal een separaat 
verzoek worden gedaan. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen een verzoek in te dienen 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van 68% van € 110.300,25 exclusief BTW (zijnde € 
75.004,17) op basis van de zogenaamde "Bommenregeling" 
voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de 
ontwikkeling van het project "Zuidrand Goirle Van 
Puijenbroek". 

2. De gemeenteraad voor te stellen dat indien de bijdrage door 
het ministerie van BKZ wordt verstrekt, deze volledig door 
te betalen aan de initiatiefnemer. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Verdeling coronamiddelen cultuur 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft verschillende compensatiepakketten ontvangen 
van het Rijk. Hiertoe behoren ook cultuurmiddelen waarmee 
gemeenten in staat gesteld worden om culturele instellingen te 
ondersteunen en de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. 
De verdeling van deze middelen vond plaats naar rato van de uitgaven 
in 2019 aan cultuur. Een deel van de cultuurmiddelen is reeds verdeeld 
(collegevoorstel december 2020). Op dit moment is er nog een bedrag 
van € 222.087,00 bestemd voor cultuur. In dit advies staat een voorstel 
hoe dit geld het beste verdeeld kan worden. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de inzet van € 222.087,00 coronamiddelen 
t.b.v. cultuur; 

2. Voor SCCG, SCAR, SCAG, de Heemkundige Kring en het gilde 
St. Mauritius de huur voor het 2e kwartaal 2021 kwijt te 
schelden; 

3. De tijdelijke subsidieregel ‘Cultuurmiddelen wegens COVID-
19 crisis gemeente Goirle’ vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 BV Budgetoverhevelen 2021-2022 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan u gevraagd in te stemmen met het 
raadsvoorstel budgetoverhevelingen 2021- 2022. De bevoegdheid om 
budgetten over te hevelen ligt bij de raad. In de bijlage treft u een 
overzicht aan met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over 
te hevelen naar 2022. Tevens wordt voorgesteld een aantal van de 
budgetten, waarvan de uitvoering meerjarig is, om te zetten in een 
krediet. In de besluitvorming van dit voorstel worden de kredieten en 
budgetoverhevelingen verwerkt. In het managementteam zijn alle 
budgetoverheveling besproken en is een weloverwogen keuze 
gemaakt. Hierdoor ontvangt u als college compact overzicht van 
budgetoverhevelingen 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het raadsvoorstel om € 518.034 budget 
over te hevelen van 2021 naar 2022; 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel om € 752.688 uitgaven 
en € 565.125 inkomsten om te zetten naar een krediet; 

3. De gemeenteraad te verzoeken om de wijziging van de 
begroting 2022 vast te stellen; 

4. Dit voorstel ter vaststelling aanbieden aan de 
gemeenteraad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Intrekken Groenstructuurplan door raad 
 
Toelichting: 
Uw gemeenteraad heeft op 14 september jl. kennisgenomen van het 
concept Programma groen en uw raad heeft het voorstel voor het 
Programma groen op 5 oktober aangenomen (zie raadsbesluit 05-10-
2012, 2021-015423). Dat programma is in de plaats gekomen van het 
vorige groenbeleid, het Groenstructuurplan uit 2014. Het college van 
B&W heeft op 23 november jl. het Programma groen vastgesteld en 
tegelijkertijd het Groenstructuurplan ingetrokken. In het kader van de 
omgevingswet zijn enkele bevoegdheden verschoven. Daardoor is een 
vergissing begaan die we in dit voorstel herstellen. Het 
Groenstructuurplan is destijds in 2014 door uw raad vastgesteld (zie 
raadsbesluit 11-03-2014) en zal daarom ook door uw raad ingetrokken 
moeten worden. 
 
Besluit:  

1. De raad voor te stellen het groenstructuurplan 2014 in te 
trekken 
 

6 SO Uitkomst Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2020 
 
Toelichting: 
Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verplicht om jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek te houden. Voor de Wmo moeten in ieder 
geval tien verplichte standaardvragen opgenomen worden die ingaan 
op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, 
kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. De gemeenten 
Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Dongen hebben dit onderzoek in 
samenwerking gedaan en ook aanvullende vragen opgenomen. Het 
onderzoek gaat over het jaar 2020 en is uitgevoerd in het voorjaar van 
2021. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het rapport 'Cliëntervaringsonderzoek 
Wmo' van juli 2021. 

2. De ambitie te formuleren dat de tevredenheid de komende 
jaren op alle onderdelen voldoende scoort. 

3. De raad te informeren via raadsinformatie over de 
uitkomsten van het onderzoek. 
 

 
 


