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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1. VVH Mandaat aanwijzing toezichthouders brandveiligheid 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
Toelichting: 
De gemeente is het bevoegd gezag voor het toezicht op 
brandveiligheid. De gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant maken regelmatig gebruik van de expertise en 
ervaring van de toezichthouders brandveiligheid van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze toezichthouders 
houden zelfstandig en samen met de gemeentelijke toezichthouders 
toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot 
brandveiligheid. 
 
Besluit:  
De Regionaal Commandant van de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant te mandateren om toezichthouders aan te wijzen 
voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid. 
 

2. MDV Vaststellen uittreksels en managementsrapportages Ensia 2019 
 
Toelichting: 
Met ENSIA leggen gemeenten in één keer verantwoording over 
informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Hiermee wordt de 
verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen 
(BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale 
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) samengevoegd 
en gestroomlijnd. In het najaar 2019 hebben we deze onderzoeken 
uitgevoerd. 
 
Besluit:  
De uittreksels BRP en Reisdocumenten met bijbehorende 
managementrapportages en de verantwoordingsrapportages BAG, 
BGT en BRO 2019 vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3. ONT Collegeadvies plan van aanpak vervolgtraject BW 
 
Toelichting: 
Als vervolg op het spoorboekje dienden alle gemeenten in 
Nederland een meerjarenprogramma op te leveren. In het PoHo MO 
van 18 juli 2019 is afgesproken om – gelet op de landelijke 
ontwikkelingen – het concept-meerjarenprogramma niet in 
besluitvormingsroute te brengen naar colleges en raden. Wel is 
afgesproken om een voorstel op te stellen met de onderwerpen/ 
thema’s die de komende tijd gefaseerd opgepakt moeten worden, 
voorzien van go/ no go momenten. Deze onderwerpen/ thema’s 
waren al uitgelijnd in het concept-meerjarenprogramma, maar zijn 
in het nieuwe perspectief geplaatst. In dit voorstel leggen we u het 
Plan van Aanpak BW 2020-2021 voor. 
 
Besluit:  
1 Instemmen met het plan van aanpak vervolgtraject Beschermd 

Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en 
Verslavingszorg regio Hart van Brabant; 

2 De gemeenteraad informeren over het plan van aanpak en 
verdere ontwikkelingen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

4. MDV Subsidie week van het geld 2020 
 
Toelichting: 
Jong geleerd is oud gedaan. Financiële zelfredzaamheid is in onze 
huidige samenleving van groot belang. Door in de (landelijke) Week 
van het Geld hier op de Goirlese basisscholen aandacht aan te 
besteden, dragen we bij aan goede financiële basisvaardigheden van 
kinderen uit groep 8. Daarom bieden we net als vorig jaar samen 
met Stichting Jong een programma aan voor de Week van het Geld 
(23 tot en met 27 maart). De kosten hiervan à € 3.200,00 worden 
betaald uit de post Schuldhulpverlening. 
 
Besluit:  
1 Stichting Jong te verzoeken de Week van het Geld 2020 te 

organiseren; 
2 De kosten voor deze organisatie à € 3.200,00 te betalen uit de 

post Schuldhulpverlening. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5. VVH Beslissing op bezwaar kapvergunning Tilburgseweg 153 
 
Toelichting: 
Op 3 oktober 2019 heeft uw college besloten een 
omgevingsvergunning te verlenen aan de ontwikkelaar van het 
perceel gelegen aan de Tilburgseweg 153 voor de kap van drie 
bomen en het verplaatsen van een boom onder oplegging van een 
herplantplicht (kenmerk:VH-2019-0282). Tegen dit besluit is op 
29 oktober een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is 
behandeld bij de commissie voor bezwaarschriften. Op 14 januari 
2020 heeft deze commissie een advies in de zaak uitgebracht. Het is 
nu aan uw college om te besluiten op het ingediende bezwaar. 
Geadviseerd wordt om de lijn van het advies van de commissie te 
volgen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat er geen 
sprake is van een belanghebbende. 
 
Besluit:  
1 Het advies van de commissie van bezwaarschriften over te 

nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 
2 De omgevingsvergunning voor de kap aan de Tilburgseweg 153 

te Goirle d.d. 3 oktober 2019 in stand te laten; 
3 Bezwaarmaker en vergunninghouder op de hoogte te stellen 

van uw besluit door bijgevoegd besluit op bezwaar. 
 

6. ONT Tegemoetkoming AED apparaten 
 
Toelichting: 
Het Algemeen Bestuur van RAV Brabant Midden-West-Noord heeft 
besloten eenmalig een tegemoetkoming in de kosten voor het 
onderhoud, vervanging of uitbreiding van de AED apparaten 
beschikbaar te stellen voor gemeenten. Deze tegemoetkoming 
bedraagt € 10.000,00 en is reeds ontvangen. Aan het college stellen 
wij voor deze tegemoetkoming beschikbaar te stellen aan de 
Stichting Heartsafe Goirle. 
 
Besluit:  
De ontvangen € 10.000,00 van de Regionaal Ambulance Vervoer 
(RAV) beschikbaar te stellen aan de stichting Heartsafe Goirle voor 
uitbreiding van het AED netwerk en de vervanging van de 
apparaten die in eigendom zijn van de stichting Heartsafe Goirle en 
EHBO verenigingen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7. ONT Subsidie Natuurmuseum 2018 en 2020 
 
Toelichting: 
Het natuurmuseum heeft een aanvraag om vaststelling van de in 
2018 ontvangen subsidie en een aanvraag om subsidie in 2020 
ingediend. De afgelopen jaren is deze subsidie aan het 
natuurmuseum verleend. In de begroting 2020 is een bedrag 
hiervoor opgenomen. 
 
Besluit:  
1 Op basis van de jaarstukken 2018 van het Natuurmuseum, de 

subsidie 2018 vast te stellen; 
2 In 2020 een subsidie van € 8.607,96 toe te kennen aan het 

Natuurmuseum Brabant; 
3 Akkoord gaan met de brief aan het Natuurmuseum Brabant. 

 

8. VVH Toekennen hogere waarden Wet geluidhinder Tilburgseweg 153 in 
Goirle 
 
Toelichting: 
Het ontwerp besluit voor de vaststelling van hogere waarden Wet 
geluidhinder voor de nieuwbouw van het appartementen gebouw 
aan de Tilburgseweg 153 in Goirle heeft van 28 november 2019 tot 
en met 2 december 2019 ter inzage gelegen. In deze periode is geen 
reactie ontvangen. Het ontwerpbesluit kan nu ongewijzigd definitief 
worden vastgesteld. 
 
Besluit:  
1 Vaststellen hogere waarden van maximaal 63 dB voor het 

nieuw te bouwen appartementen gebouw aan de 
Tilburgseweg 153 in Goirle; 

2 Het kadastraal vastleggen van de hogere waarden, zoals 
voorgeschreven in artikel 110i van de Wet geluidhinder. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9. ONT Aanvulling budget St Jong 2019 
 
Toelichting: 
In maart 2019 heeft Stichting Jong een aanvulling op het huidige 
budget gevraagd voor uitvoeringsuren ondersteunen en stimuleren 
jongeren. Het college heeft op 5 september 2019 besloten daar niet 
toe over te gaan omdat niet is voldaan aan alle criteria in het 
aanbestedingsdocument. Eind december 2019 is een bestuurlijk 
overleg geweest met Stichting Jong, hierin is toegeven dat het 
proces rondom de afhandeling van het verzoek tot aanvulling en dan 
met name de communicatie en afstemming hierover geen 
schoonheidsprijs verdiend. De uiteindelijke beslistermijn is 6 
maanden geweest, de gemeente had na 8 weken een beslissing 
moeten nemen of de beslistermijn moeten verlengen. Bestuurlijk is 
mondeling toegezegd dat we het budget over 2019 éénmalig 
aanvullen. 
 
Besluit:  
1 Het besluit d.d. 5 september 2019, waarin het budget van 

Stichting Jong over 2019 niet wordt aangevuld, te herzien; 
2 Het budget van Stichting Jong over 2019 incidenteel aan te 

vullen met € 11.440,00. 
 

 


