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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 
 

STR projectopdracht fase 1 beheersing sociaal domein 
 
Toelichting: 
Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische 
heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle meer geld 
uitgeeft aan het sociaal domein in vergelijking met andere 
gemeenten. We willen duidelijkheid hoe dit komt en daarbij de 
vraag beantwoorden of we daar iets aan moeten/ kunnen en 
willen doen! Dit project is fase 1 van het programma voor het 
realiseren van beheersing in het sociaal domein. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de programmaopzet voor 
beheersing in het sociaal Domein en de verdere 
uitwerking van het programma in Q1 van 2022; 

2. Akkoord te gaan met de projectopdracht voor fase 1, 
binnen het programma Beheersing Sociaal Domein; 

3. Kennis te nemen van de randvoorwaarden van het 
project; 

4. De kosten voor het realiseren van de benodigde 
ambtelijke capaciteit te financieren vanuit huidige 
begrote budgetten sociaal domein; 

5. De raad te informeren over de projectopdracht door 
middel van de bijgevoegde RIB 

 



 
 
 
 
 
      
 

 

  

2 BV Reglement Lokaal Overleg 
 
Toelichting: 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) in werking getreden. 
Ook de regeling Reglement Lokaal overleg is in dat kader door u 
destijds vastgesteld. De vakbonden hebben het Reglement Lokaal 
Overleg echter niet getekend en dit per brief aangegeven (bijlage 2). 
Om deze onvolkomenheid op te lossen ligt dit collegevoorstel voor. 
Gelijktijdig wordt, naar aanleiding van de overleggen met het Lokaal 
Overleg, een technische wijziging aangebracht in het Reglement Lokaal 
Overleg GHO (bijlage 1). De reden van de wijziging is het borgen dat 
regelingen die eerder aan het Georganiseerd Overleg ter instemming 
zijn voorgelegd door de werkgever, met het Lokaal Overleg besproken 
worden alvorens deze te wijzigen dan wel vast te stellen. Op 20 
december 2021 is hierover overeenstemming bereikt met het Lokaal 
Overleg. 
 
Besluit:  

1. het reglement Lokaal Overleg met ingang van 1 januari 2022 
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het 
Reglement Lokaal Overleg van 1 januari 2020. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios 
 
Toelichting: 
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van 
de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke 
Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het 
oprichten van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Deze 
stichting adviseert veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer 
rondom ongevallen en schade en koopt verzekeringen in voor de 
veiligheidsregio’s. 
Het algemeen bestuur van de VRMWB is bevoegd tot het oprichten 
van de stichting. Het mag pas een besluit nemen nadat de raden van 
de deelnemende gemeenten het principebesluit is toegezonden en zij 
in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken. Het voorstel aan de raad is om geen wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. Zie hiervoor bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het principebesluit tot oprichting van 
de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

2. Het principebesluit voor te leggen aan de raad door middel 
van bijgevoegd raadsvoorstel. 

3. De raad voor te stellen om geen wensen of bedenkingen 
tegen het principebesluit kenbaar te maken. 
 

 
  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 BV Machtiging aanbestedingen tbv inhuur tijdelijk personeel 
 
Toelichting: 
De contracten die afgesloten zijn door FlexWestBrabant (waaraan de 
gemeente Goirle participeert) voor wat betreft de inhuur van tijdelijk 
personeel lopen af. Verlenging van deze contracten is niet meer 
mogelijk, en als zodanig dient Europees aanbesteed te worden. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met voortzetting van de integrale aanpak en 
deelnemen aan de gezamenlijke aanbestedingen voor de in 
de bijlage geschetste onderdelen; 

2. Instemmen met het mandateren van de directeur van de 
Regio West-Brabant tot start en afdoening van de 
aanbestedingen, inclusief offertebeoordeling, uitbrengen 
van gunningvoornemen, en namens alle organisaties 
rechtstreeks over te gaan tot definitieve gunningen en de 
overeenkomsten aan te gaan. Dit met aanvullende 
voorwaarde dat het bedrijfsvoeringspakket (Nétive) voldoet 
aan alle eisen op het gebied van Informatieveiligheid en 
Privacy; 

3. Ons conformeren aan de uitkomsten van de 
aanbestedingen, als voldaan wordt aan de voorwaarden, en 
geven daarmee te kennen de betreffende overeenkomsten 
te zullen sluiten met de winnaars van de aanbesteding 
zonder enig voorbehoud of noodzaak tot nadere 
besluitvorming, en de flexkrachten via de te sluiten 
overeenkomsten betrekt; 

4. Instemmen met deling van de kosten en capaciteit in geval 
een aanbestedingsprocedure op enig moment aanleiding 
geeft tot een juridisch geschil; 

5. Instemmen met voortzetting van de verplichting om alle 
aanvragen tot vervulling van de flexibele 
personeelsbehoefte via het bedrijfsvoeringpakket te laten 
verlopen, inclusief de digitale facturatie. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Aanvraag tegemoetkoming planschade Veertels 10 Riel 
 
Toelichting: 
De eigenaar van Veertels 10 in Riel heeft een aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) ingediend (bijlage 1). Gesteld wordt dat ten 
gevolge van de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een antenne opstelpunt ten behoeve van mobiele 
telecommunicatie op een nabijgelegen perceel op het bedrijventerrein 
Veertels, de woning van aanvrager in waarde is gedaald. De 
schadebeoordelingscommissie heeft een advies uitgebracht zodat tot 
besluitvorming kan worden overgegaan. Het advies strekt tot het 
afwijzen van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade vanwege 
de voorzienbaarheid. Conform het advies kan worden besloten. 
 
Besluit:  

1. Advies van de schadebeoordelingscommissie over te nemen 
2. Aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen 
3. Het eerder door aanvrager betaalde drempelbedrag van € 

300,00 niet terug te betalen 
4. Aanvrager en derde-belanghebbende te berichten. 

 

6 FY Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land 
van Anna en gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Land van Anna 
(Goirle) 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna”, dat 
voorziet in maximaal 190 woningen op het voormalige bedrijfsterrein 
van de firma Van Puijenbroek en omgeving, is gereed om door de 
gemeenteraad gewijzigd te worden vastgesteld. Realisatie van dit 
project dient een groot maatschappelijk belang en voldoet aan het 
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals vastgelegd in de Woonvisie, 
dat tot doel heeft om te voorzien in diverse woningtypen voor 
verschillende doelgroepen. 
 
Besluit:  
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Zuidrand 
Goirle, locatie Land van Anna” gewijzigd vast te stellen en het 
beeldkwaliteitsplan Land van Anna gewijzigd vast te stellen conform 
bijgevoegd concept raadsvoorstel concept raadsbesluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY Bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat start inspraak en 
overleg 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat” voorziet in 
maximaal 28 appartementen en commerciële ruimten op de begane 
grond in het centrum van de kern Goirle op de hoek van de 
Tilburgseweg en de Kalverstraat. 
Het bestemmingsplan is klaar om ten behoeve van de inspraak ter 
inzage te worden gelegd. Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit 
ruimtelijke ordening overleg (hierna: Bro) 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-bestemmingsplan. 
2. Inspraak en het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke 

ordening te starten. 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 
4. Gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 FY Bestemmingsplan Dorpsstraat 52 Goirle start inspraak en overleg 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Dorpsstraat 52 Goirle” voorziet in maximaal 14 
appartementen aan de Dorpsstraat 52 te Goirle. Het bestemmingsplan 
is klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd. 
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg 
(hierna: Bro) 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-bestemmingsplan. 
2. Inspraak en het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke 

ordening te starten. 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 
4. Gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 FY Beoordelingskader huisvesting arbeidsmigranten 
 
Toelichting: 
In de Woonvisie 2019 is als doel gesteld dat we arbeidsmigranten 
huisvesten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel. 
Vastgesteld is dat we aan de behoefte aan tijdelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten onder voorwaarden tegemoet willen komen. 
Afgesproken is dat we een beoordelingskader opstellen voor 
aanvragen voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. Dit 
beoordelingskader ligt nu voor. 
 
Besluit:  
1.Kennisnemen van het concept “Beoordelingskader huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten”. 
2.Dit concept ter consulatie voor te leggen aan de raad met 
bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 FY Voorontwerp-bestemmingsplan Bakertand 
 
Toelichting: 
Om de nieuwe woonwijk Bakertand te kunnen realiseren moet de 
bestemming gewijzigd worden. Daarvoor is een bestemmingsplan 
opgesteld. Dit voorontwerp-bestemmingsplan is 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. Het planteam, de welstandscommissie en 
het waterschap hebben inmiddels over het voorontwerp-
bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het 
beeldkwaliteitsplan geadviseerd. In het kader van de besluitvorming 
over het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Bakertand heeft de 
raad het college opgedragen om de raad voor vaststelling van het 
bestemmingsplan nog de mogelijkheid te bieden om met voorstellen 
te komen om het plan aan te passen. Door Bakertand BV is daarom 
specifiek toegelicht hoe invulling is gegeven aan de wens van de raad 
om de wijk ecologisch vorm te geven. Of dit een voldoende 
doorvertaling is van de ambities, die in het Koersdocument zijn 
vastgelegd, moet door de raad beoordeeld worden. Daarvoor is een 
raadsvoorstel bijgevoegd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het voorontwerp-bestemmingsplan. 
2. Kennis te nemen van het verslag van het planteam.3. 
3. Kennis te nemen van het advies van de 

Welstandscommissie. 
4. Kennis te nemen van de toelichting van Bakertand BV op de 

doorvertaling van het aspect duurzaamheid in de plannen 
5. Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke 

ordening te starten. 
6. Het voorontwerp-bestemmingsplan ter kennis brengen van 

de gemeenteraad door bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

11 SO Beleidsregels voor subsidiëring 2022 
 
Toelichting: 
Subsidieverlening is één van de (financiële) instrumenten die de 
gemeente inzet om beleidsdoelen te verwezenlijken. In 2017 heeft het 
college de beleidsregels voor subsidiëring 2018 vastgesteld. Deze 
beleidsregels zijn opgesteld n.a.v. de kadernota Back to Basics 2.0. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad in 2021 Goirle GLANST vastgesteld, 
de nieuwe visie sociaal domein die Back to Basics 2.0 vervangt. Deze 
nieuwe visie vraagt om nieuwe beleidsregels. Naast de nieuwe visie 
heeft er een inkoop voorliggend veld plaatsgevonden in het sociaal 
domein. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat we vanaf 2023 met 
andere beleidsregels voor subsidiëring willen gaan werken. 
Tussen 2018 en 2022 hebben er verschillende wijzigingen 
plaatsgevonden. Om in 2022 toch met actuele beleidsregels te kunnen 
werken, zijn de beleidsregels uit 2018 geactualiseerd en werkbaar 
gemaakt. Dat betekent dat de subsidieregelingen die wegbezuinigd zijn 
eruit zijn gehaald en dat de teksten waar nodig aangepast zijn. 2022 is 
hiermee een overgangsjaar. Vanaf 2023 zullen er nieuwe beleidsregels 
gaan gelden. Deze zullen in de eerste helft van 2022 ter besluitvorming 
worden voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen van de beleidsregels voor subsidiëring 2022. 
2. Intrekken van de huidige beleidsregels voor subsidiëring 

2018. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

12 SO Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 
 
Toelichting: 
Jaarlijks wordt het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen Jeugdwet, het 
'Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Goirle', vastgesteld. Het Besluit bevat bedragen en 
uitvoeringsrichtlijnen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de 
Wmo en bedragen van individuele voorzieningen van de Jeugdwet. Een 
aantal bedragen is geïndexeerd, andere bedragen zijn ongewijzigd. De 
individuele voorzieningen voor de Jeugdwet zijn weer opgenomen in 
dit Besluit. 
  
Besluit:  

1. . Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
gemeente Goirle 2022 vast te stellen; 

2. Het Besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en 
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2022; 

3. 3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Goirle 2021, in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

13 SO Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 - 2026 
 
Toelichting: 
Op 5 oktober 2021 werd de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026, 
Goirle GLANST, door uw gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de 
kaders voor 2022 – 2026 bepaald. Daarnaast is op 16 maart 2021 de 
cultuurnota door uw gemeenteraad vastgesteld. De uitvoeringsagenda 
beschrijft de manier waarop we als gemeente de komende vier jaar 
uitvoering willen geven aan de ‘Beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026’ 
en de cultuurnota. Er komt dus geen aparte uitvoeringsagenda voor 
cultuur, omdat volgens de vastgestelde visie Goirle4 GLANST cultuur 
gezien wordt als middel om welzijn en de gezondheid van inwoners te 
bevorderen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Opnemen van 
cultuur on de uitvoeringsagenda sociaal domein komt de integraliteit 
ten goede. 
Voor het thema cultuur is aan de raad toegezegd de raad de 
mogelijkheid te geven een zienswijze te geven op de 
uitvoeringsagenda. Nu de uitvoeringsagenda sociaal domein breed is 
opgesteld wordt de raad verzocht een zienswijze te geven op de brede 
uitvoeringsagenda. Deze gezamenlijke uitvoeringsagenda ligt nu ter 
kennisneming aan u voor, waarna de raad gevraagd wordt om een 
zienswijze in te dienen. Daarna wordt de uitvoeringsagenda ter 
besluitvorming aan u voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Kennisnemen van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein 
2022-2026 

2. De gemeenteraad uitnodigen een zienswijze te geven op de 
uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022-2026. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

14 SO Handle with Care 
 
Toelichting: 
Kinderen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling nemen deze problemen vaak mee naar school. 
Kinderen durven niet openlijk over deze problemen te praten. Dit 
resulteert in een constant onveilig gevoel en veel stress waardoor hun 
ontwikkeling direct wordt belemmerd. 
Handle with Care is een werkwijze om kinderen die thuis betrokken 
zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange 
termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. 
 Het college wordt middels dit advies gevraagd om in te stemmen met 
de inzet van de werkwijze Handle with Care. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het bijgevoegde convenant dat zal 
worden gesloten met de gemeenten, Veilig Thuis Midden 
Brabant en de schoolbesturen in de regio Hart van Brabant. 

2. In te stemmen met het uitvoeren van Handle with Care door 
een door de gemeente Tilburg aangewezen ambtenaar 
namens de gemeente Goirle zoals staat beschreven in de 
werkwijze Handle with Care. 

3. Wethouder van de Wiel te mandateren voor het 
ondertekenen van het convenant Handle with Care 

 

 
 
 


