
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 januari 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1  FY Straatnaamgeving Havep van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
In verband met een nieuwbouwproject in de openbare ruimte moeten 
nieuwe straatnamen worden vastgesteld .Daarom is aan 
Heemkundekring ‘Stichting Erfgoed Goirle’ gevraagd om mee te 
denken over de nieuwe straatnamen op deze locatie. 
 
Besluit:  
De straatnamen voor Zuidrand locatie Land van Anna vast te stellen 
zoals aangegeven op de situatietekening. 
 

2 PU Verantwoording zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 
 
Toelichting: 
Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over de stand van zaken 
op het gebied van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke 
organisatie. Specifiek voor inwonerzaken processen gaat deze 
verantwoording over de Basis Registratie Personen (BRP) en 
Reisdocumenten. 
  
De verantwoording bestaat uit een zelfevaluatie waarvan het resultaat 
gedeeld moet worden met de landelijke toezichthouders. 
  
Gemeente Goirle heeft in de zelfevaluaties een prima score behaald. 
Voor de BRP scoren we 96,25% en voor de Reisdocumenten 99,25%. 
De landelijke norm voor een voldoende is 90%. 
  
Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten en worden normenkaders 
steeds bijgesteld. Daarom evalueren we de resultaten en worden 
toekomstige ontwikkelingen en verbeterpunten meegenomen binnen 
het team Inwonerzaken. 
 
Besluit:  

1. De verantwoordingsrapportage zelfevaluatie 
Basisregistratie Personen over 2021 vast te stellen. 

2. De verantwoordingsrapportage zelfevaluatie 
Reisdocumenten over 2021 vast te stellen. 

3. De vastgestelde en ondertekende 
verantwoordingsrapportages aan te bieden aan de 
toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens en de 
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en VTH-evaluatieverslag 2021 
 
Toelichting: 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de 
verplichting opgenomen dat gemeenten hun VTH-organisatie 
professioneel inrichten en een goede kwaliteit van de uitvoering van 
hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
Jaarlijks moet voor 1 februari een uitvoeringsprogramma ter 
goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd met daarin het 
uitgewerkte werkprogramma voor dat jaar op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie ziet in het 
kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) toe op een tijdige en goede 
naleving van de wettelijke VTH-procescriteria. 
Jaarlijks moet voor 1 mei een evaluatieverslag ter goedkeuring aan de 
provincie worden voorgelegd. In onderhavig document zijn beiden 
samengevoegd om tot een vereenvoudiging van de VTH-cyclus te 
komen. 
Aan uw college stellen wij voor dit VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en 
VTH-evaluatieverslag 2021 vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en 
VTH-evaluatieverslag 2021. 

2. Het document ter goedkeuring voorleggen aan de provincie 
Noord-Brabant in het kader van het Interbestuurlijk toezicht 
(IBT). 

3. De raad hierover te informeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Nota bodembeheer 
 
Toelichting: 
De Nota bodembeheer is geactualiseerd. Dit is gedaan als 
voorbereiding op de overgang naar de Omgevingswet en omdat de 
huidige Nota Bodembeheer (die in april 2013 is vastgesteld) in 2023 
verloopt. De Nota Bodembeheer beschrijft het beleid ten aanzien van 
het hergebruik en toepassen van grond en baggerspecie op 
landbodem. De Nota is opgesteld door Antea en tot stand gekomen in 
samenwerking met 22 regiogemeenten en de omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de Nota Bodembeheer 2022-2032 en 
deze vrij te geven voor inspraak. 

2. De raad voorstellen om in te stemmen met de Nota 
bodembeheer 2022-2023 indien er binnen de inzagetermijn 
geen zienswijzen binnenkomen. 

3. De raad over de Nota Bodembeheer 2022-2032 te 
informeren met bijgesloten raadsinformatiebrief. 

 

5 FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Vijfhuizenbaan 10 
 
Toelichting: 
Op 24 september 2021 heeft uw college een positieve grondhouding 
aangenomen om een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) op te starten om op het perceel dat is gelegen aan 
de Vijfhuizenbaan tegenover huisnummer 10 een tweetal woningen 
mogelijk te maken. Het (concept) voorontwerpbestemmingsplan zoals 
dat nu voorligt, is ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden. De 
tervisielegging van het voorontwerpbestemmingsplan kan derhalve 
worden gestart. 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. 

 

 



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY vrijgave ontwerpbestemmingsplan Oude Tilburgsebaan 20a 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Oude Tilburgsebaan 20a" heeft 
vanaf 14 oktober 2021 tot en met 3 november 2021 ter inzage 
gelegen. Geen enkele ingezetene (omwonenden) heeft gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid te reageren op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Alleen de Provincie heeft als enige 
formeel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie 
in te dienen. 
De formele reactie is verwerkt in een eindverslag en is als bijlage 
toegevoegd aan dit voorstel. 
Naar aanleiding van de formele inspraakreactie van de Provincie wordt 
de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aangepast c.q. 
aangevuld waardoor wordt toegekomen aan de ingediende 
inspraakreactie van de Provincie. Door in te stemmen met het 
eindverslag 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 inzake het gevoerde 
overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in het eindverslag; 

3. Genoemde eindverslag vast te stellen en de provincie 
schriftelijk te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van het vastgestelde 
eindverslag; 

5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Oude Tilburgsebaan 
20a” gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY Raadsvoorstel afgifte definitieve Verklaring van geen bedenkingen 
Zonnepark Beeksedijk 
 
Toelichting: 
Op 10 juni 2021 heeft de rechtbank Zeeland – West-Brabant uitspraak 
gedaan in het beroep van enkele omwonenden tegen het besluit van 
het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een zonnepark aan de Beeksedijk 18a te Goirle. De 
rechtbank heeft het beroep van de omwonenden vanwege het 
ontbreken van een VVGB gegrond verklaard. De rechtbank heeft de 
omgevingsvergunning vernietigd en college opdracht gegeven om 
opnieuw op de aanvraag te beslissen, met inachtneming van de 
uitspraak. 
Door de raad te vragen om een VVGB af te geven kan de 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de 
Beeksedijk 18a te Goirle alsnog verleend worden. 
  
De raad heeft op 14 september 2021 besloten om de ontwerp-
Verklaring van geen bedenkingen gedurende zes weken voor 
zienwijzen ter inzage te leggen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen zijn beoordeeld en geven naar ons oordeel geen aanleiding 
om de VVGB niet te verstrekken. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen om een definitieve 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor 
het project Zonnepark Beeksedijk conform het bijgevoegde 
raadsvoorstel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 STR Controleprotocol en normenkader 2021 
 
Toelichting: 
Op 7 juli 2020 heeft de raad de overeenkomst met BDO verlengd t.b.v. 
de controle over het begrotingsjaar 2021. Jaarlijks verleent de raad 
daarnaast de formele opdracht aan de accountant tot controle van de 
jaarrekening. Op 5 oktober jl. heeft de raad daartoe ingestemd met de 
opdrachtbevestiging voor 2021. Bovendien heeft hij daarbij 
aangegeven geen specifieke aandachtspunten te hebben voor de 
controle. 
  
Daarnaast vraagt de accountant aan de raad om ook expliciet de eisen 
waaraan de controle moet voldoen vast te stellen in het zogenaamde 
controleprotocol en het normenkader. Wij leggen u deze beide 
stukken met dit voorstel voor. 
 
Besluit:  

1. Het normenkader 2021 voor de accountantscontrole vast te 
stellen; 

2. In te stemmen met het concept controleprotocol 2021 en 
dit met bijbehorend raadsvoorstel ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 SO Voorstel Brede intake- en oriëntatieprogrammas en leerroutes 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle is zich al vanaf 2019 samen met de regio Hart van 
Brabant aan het voorbereiden op de nieuwe wet inburgering. Met de 
pilots Inburgering+ en Regioplaatsing[1] hebben we ervaring opgedaan 
met dienstverlening in de geest van de nieuwe wet inburgering 
(Wi2021). 
Per 1 januari 2022 is deze nieuwe wet ingegaan. Inburgeraars die vanaf 
deze datum een verblijfvergunning krijgen, vallen onder de nieuwe 
wet. 
We verwachten echter in 2022 ook nog statushouders te huisvesten 
die nu nog op een AZC verblijven en onder de huidige wet inburgering 
(Wi2013) vallen. Vanuit het Rijk hebben we de opdracht om deze 
mensen al vanuit de geest van de nieuwe wet, te begeleiden. Dit 
betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een persoonlijk 
inburgeringsaanbod aan iedere vergunninghouder die zich in de 
gemeente vestigt en voor de kwaliteit van het inburgeringsaanbod. 
 
Besluit:  

1. De dienstverlening ‘brede intake- en oriëntatieprogramma, 
enkelvoudig onderhands in te kopen bij het Refugee Team. 

2. Op grond van de aanbodplicht wet inburgering 2021 de 
leerroutes B1 en Z in te kopen met gebruikmaking van de 
overeenkomst die is opgesteld door gemeente Tilburg; 

3. Op grond van de aanbodplicht wet inburgering 2021 de 
leerroutes Onderwijsroute in te kopen met gebruikmaking 
van de overeenkomst die is opgesteld door gemeente Tilburg 
voor de opdracht Onderwijsroute. 

 

 


