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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 
 
 

FY Dr. Keyzerlaan 12 
 
Toelichting: 
Stichting Jos Bedaux heeft een aanvraag ingediend om de woning 
Dr. Keyzerlaan 12 aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
Inmiddels is de procedure zoals is vastgelegd in de 
Erfgoedverordening doorlopen. Er is advies gevraagd aan de 
commissie Welstand en Monumenten en er heeft overleg met de 
eigenaar plaatsgevonden. 
Op basis hiervan wordt geadviseerd de woning niet aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 
 
Besluit:  

1. De aanvraag om de woning Dr. Keyzerlaan 12 aan te 
wijzen als gemeentelijk monument niet te honoreren. 

 

2 BV Regeling mobile device en privacyreglement 
 
Toelichting: 
De regeling mobiele telefonie van de gemeente Goirle is verouderd 
en niet meer actueel. De overgang naar Equalit heeft geleid tot 
verschillende aanpassingen in het gebruik van mobile devices en de 
doelgroep is uitgebreid van de mobile devices. 
Met de invoering van de WNRA per 1 januari 2020, zijn bijna alle 
regelingen van de gemeente Goirle aangepast en in een 
personeelshandboek opgenomen. Het privacyreglement is een 
onderdeel van de integriteitsregelingen van de gemeente Goirle en 
destijds nog niet voorgelegd aan uw college in verband met de nog 
door te voeren wijzigingen in de regeling mobile device. 
 
Besluit:  

1. Vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de 
OR, de regeling mobile device gemeente Goirle, de 
bijbehorende bruikleenovereenkomst en de regeling met 
ingang van 1 mei 2021 in werking te laten treden, onder 
gelijktijdige intrekking van de regeling mobiele telefonie 
gemeente Goirle. 

2. Vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de 
OR, het Privacyreglement gebruik telefoon, internet en e-
mail en het reglement met ingang 1 mei 2021 in werking 
te laten treden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 
 
Toelichting: 
Voor u ligt het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2021 voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Het 
huidige beleid dateert uit resp. 2016 (Goirle), 2014 (Hilvarenbeek) 
en 2013 (Oisterwijk). In verband met de 
samenwerkingsdoelstellingen voor de afdeling Inkoop in GHO-
verband is ervoor gekozen om één inhoudelijk identiek inkoop- en 
aanbestedingsbeleid op te stellen. Dit beleid is met de GHO-
managementteams afgestemd en geüniformeerd. 
 
Besluit:  

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 vast te stellen 
en te publiceren. 

2. Het oude inkoop- en aanbestedingsbeleid in te trekken. 
 

4 STR Verlenging contract stichting Jong 
 
Toelichting: 
Het contract met de stichting Jong is van rechtswege afgelopen op 
31 december 2020. Het contract biedt de mogelijkheid om het nog 
met een jaar te verlengen. De afgelopen maanden is er intensief 
overleg geweest met het bestuur van de stichting Jong. Daarin zijn 
de wensen van de gemeente om een andere focus in het 
jongerenwerk aan te brengen en de mogelijkheden van de stichting 
Jong om hieraan te voldoen besproken. Het resultaat hiervan is 
opgenomen in een addendum dat wij aan het contract toevoegen. 
Het bestuur van de stichting Jong is hiermee mondeling akkoord 
gegaan. 
 
Besluit:  

1. Het contract met de stichting Jong te verlengen van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2021 

2. Akkoord te gaan met het addendum bij het contract met 
de stichting Jong 

3. Wethouder van de Wiel te machtigen om het addendum 
te ondertekenen 

4. Een budget van maximaal €20.000 beschikbaar te stellen 
voor deskundige ondersteuning voor de stichting Jong 

 

 
 
  


