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Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 september 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY subsidieregel afkoppelen regenwater 
 
Toelichting: 
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad het Programma Water 
en Riolering (PWR) vastgesteld. In dit programma is de ambitie 
vastgelegd om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen met 
betrekking tot klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde 
leefomgeving. Participatie en Communicatie is in dat kader als een 
van de speerpunten benoemd. Met de subsidieregel afkoppelen 
regenwater wordt uitvoering gegeven aan dat speerpunt. 
 
Besluit:  

1. Het afkoppelen van regenwater stimuleren door middel van 
subsidie. 

2. Hiertoe de “Subsidieregels voor afkoppelen regenwater” 
vast te stellen. 

3. Voor 2021 financieel alleen de rioolcomponent in te zetten 
voor de regeling. 

4. Vanaf 2022, totdat in het groenbeleidsplan budgettering 
hiervoor is vastgesteld, €10.000,00 van het 
duurzaamheidsbudget te gebruiken voor de afkoppeling die 
bijdraagt aan vergroening. 

5. Het subsidieplafond voor de beleidsregel duurzame 
initiatieven vanaf 2022 bijstellen naar € 27.500,00. 

6. De subsidieregels voor afkoppelen regenwater op te nemen 
in de “beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente 
Goirle” bij de eerstvolgende aanpassing hiervan. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027 
 
Toelichting: 
Bij de beleidsanalyse van de omgevingsvisie is verwezen naar het 
huidige grondstoffenbeleidsplan dat in 2021 afloopt. Het 
voorliggende beleidsplan is in lijn gebracht met de centrale waarden 
van de Omgevingsvisie. Een evaluatie van het 
grondstoffenbeleidsplan 2016-2021 is uw raad aangeboden op 13 
april 2021. 
 
Besluit:  
1)      In te stemmen met het “Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-
2027, van afval naar grondstof voor een circulaire economie”. 
2)      Het “Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027, van afval 
naar grondstof voor een circulaire economie” ter instemming 
voorleggen aan de gemeenteraad. 
 

3 FY Principeverzoek Goorweg 1 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om op het perceel Goorweg 1 te 
Riel een woning te realiseren op de plek waar nu een stal/loods is 
geprojecteerd. Op het perceel bevindt zich een monumentale 
langgevelboerderij en een stal. Alleen de langgevelboerderij heeft een 
monumentale status. Op grond van de geldende planvoorschriften is 
er per woonbestemmingsvlak slechts 1 woning toegestaan. Aan uw 
college wordt voorgelegd of u bereidt bent medewerking te verlenen 
aan een planologische procedure (herziening bestemminsplan) om de 
realisatie van één (extra) woning op het perceel Goorweg 1 in Riel 
mogelijk te maken. 
  
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de 
realisatie van een (extra) woning mogelijk te maken op de plek waar 
nu een stal/loods is geprojecteerd op het perceel Goorweg 1 te Riel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY principeverzoek wijzigen bestemming Zandeind 10-12 in Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om de huidige bedrijfsbestemming 
die rust op het perceel Zandeind 10-12 te Riel te wijzigen naar een 
woonbestemming. Binnen de geldende planvoorschriften is het niet 
mogelijk om de bedrijfsbestemming (binnenplans) te wijzen. Om de 
bestemming formeel te wijzen is een planologische procedure 
(herziening van het bestemmingsplan) noodzakelijk. Aan uw college 
wordt voorgelegd of u bereidt bent medewerking te verlenen aan een 
planologische procedure om de bedrijfsbestemming van Zandeind 10-
12 te wijzigen in een woonbestemming. 
 
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de 
bedrijfsbestemming van Zandeind 10-12 te Riel te wijzigen naar een 
woonbestemming. 
 

5 FY Beheerplan Verharding 
 
Toelichting: 
Wegen maken een groot deel van onze sociale, economische en 
recreatieve relaties mogelijk. Onderhoud aan verharding zorgt ervoor 
dat deze verbindingen veilig, comfortabel en in goede staat blijven. De 
wijze waarop de gemeente verhardingen wil beheren en onderhouden 
wordt beschreven in het beheerplan verharding. 
Het beheerplan verharding is de voorgestelde herziening van het 
huidige wegenbeleidsplan. Het huidige wegenbeleidsplan 2014-2023 
moet in 2021 geactualiseerd worden. 
 
Besluit:  
De raad voor te stellen om: 

1. Het huidige beheerbeleid voor verharding voort te zetten; 
2. Hiervoor het beheerplan verharding 2021-2025 vast te 

stellen; 
3. Hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen 

volgens onderhavig voorstel; 
4. Het college opdracht te geven om het beheerplan 

verharding uit te voeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 SO Ontvangen coronacompensatie reserveren voor 
schulddienstverlening voor ondernemers 
 
Toelichting: 
Op 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is verduidelijkt dat 
zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op 
schuldhulpverlening van de gemeente. Deze dienst werd door de 
gemeente Goirle (uitgevoerd door verschillende partners) al 
aangeboden, maar dit was maar sporadisch nodig en het budget 
toereikend. De coronacrisis treft veel ondernemers die in onze 
gemeente wonen. De verwachting is dat de hulpvraag van 
ondernemers snel stijgt zodra de coronasteunmaatregelingen 
stoppen. Om daar goed op voorbereid te zijn wordt gevraagd om hier 
de coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid vanuit het rijk 
voor te reserveren. 
 
Besluit:  
In te stemmen met de ontvangen coronacompensatie gemeentelijk 
schuldenbeleid (€ 23.198,00) te reserveren voor 
schulddienstverlening voor ondernemers. 
 

7 SO Ontslag lid participatieraad 1 september 2021 
 
Toelichting: 
Per 1 april 2021 is de heer X door uw college benoemd als lid van de 
participatieraad. Op 21 augustus heeft hij het college verzocht per 1 
september 2021 ontslag te verlenen. 
  
Besluit:  
De heer X per 1 september 2021 ontslag verlenen als lid van de 
participatieraad Goirle. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Ondertekening taalakkoord 
 
Toelichting: 
Eind 2020 is het regioplan ‘Samen begrijpen we elkaar’ vastgesteld in 
de regio Midden-Brabant. Hierin zijn de nieuwe ambities van het Rijk 
in de landelijke vervolgaanpak van laaggeletterdheid uitgewerkt. 
Tilburg is centrumgemeente voor de WEB-regio Midden-Brabant (Wet 
Educatie Beroepsonderwijs) en heeft daarmee de regierol als het gaat 
om de regionale aanpak van laaggeletterdheid/volwasseneducatie. 
Een van de acties die vermeld staat in dit plan is het opstellen en 
ondertekenen van een vernieuwd taalakkoord. Partners ontvangen 
een brief vanuit het taalnetwerk waarin wordt gevraagd of zij het 
taalakkoord ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ willen 
ondertekenen. Op de Hart van Brabant dag op 29 september komt er 
een gezamenlijk tekenmoment van het Taalakkoord voor alle 
gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant 
 
Besluit:  
Het taalakkoord ‘Goirle maakt het duidelijk’ te ondertekenen. 
 

 


