
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY Onderzoeksopdracht geluidvoorzieningen A58 ter hoogte van 
Barbara Benzpark Tilburgseweg e.o. 
 
Toelichting: 
De raad heeft op 8 maart 2022 de “Motie onderzoek geluidswal A58 & 
Barbara Benzpark” met algemene stemmen aangenomen. Het college 
heeft naar aanleiding van deze motie in de raadsvergadering de 
toezegging gedaan om met een raadsvoorstel de onderzoeksvragen 
aan de raad voor te leggen. Hiervoor is bijgevoegd raadsvoorstel 
gemaakt. Daarbij wordt de raad ook gevraagd om voor dit onderzoek 
het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de onderzoeksopdracht 
geluidvoorzieningen A58 ter hoogte van Barbara Benzpark / 
Tilburgseweg e.o.. 

2. Het raadsvoorstel ‘Onderzoeksopdracht 
geluidvoorzieningen A58 ter hoogte van Barbara Benzpark / 
Tilburgseweg e.o’ ter besluitvorming aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 STR Concept jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart 
van Brabant (inclusief Stichting Midpoint Brabant). 
 
Toelichting: 
Regio Hart van Brabant (hierna HvB) heeft op 14 april 2022 de 
volgende stukken in het kader van de P&C cyclus opgeleverd: 
-              Concept jaarstukken 2021 regio Hart van Brabant en Stichting 
Midpoint Brabant 
-              Ontwerpbegroting 2023 van de regio Hart van Brabant en 
Stichting Midpoint Brabant 
  
Deze stukken zijn door het Algemeen Bestuur voor zienswijzen aan de 
verschillende raden gestuurd. 
 
Besluit:  
Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met het conceptjaarrapport 2021 exclusief 
jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 
2. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2021 van Stichting 
Midpoint Brabant. 
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van 
Brabant inclusief Stichting Midpoint Brabant; 
4. De financiële consequenties hiervan te laten verwerken in de 
gemeentelijke begroting 2023; 
5. De raad te adviseren om de volgende zienswijzen ten aanzien van 
de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant kenbaar te 
maken: 
a. De raad van Goirle wil haar complimenten geven aan het 
programmabureau Regio Hart van Brabant voor de inzet, 
realisatiekracht en communicatie van afgelopen jaar. 
b. De raad van Goirle waardeert het dat de indexering van het budget 
beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is 
afgegeven. 
c. Gezien de financiële situatie van gemeente Goirle is het belangrijk 
dat met invoering van de kernagenda 2023-2027, geen extra 
financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities op de 
kernagenda niet binnen de begroting gerealiseerd kunnen worden, 
zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Principeverzoek nieuwbouw 2 woningen Vijfhuizenbaan 5 Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 2 nieuwe 
woningen op het perceel Vijfhuizenbaan 5 in Riel. Dit kan niet binnen 
het geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen 
aan het initiatief is een planologisch-juridische procedure in de vorm 
van een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De gemeenteraad 
moet hiervoor bereid zijn om af te wijken van de Omgevingsvisie. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van 2 
nieuwe woningen op het perceel Vijfhuizenbaan 5 in Riel 

2. Medewerking te verlenen aan de realisatie van 1 nieuwe 
woning op het perceel Vijfhuizenbaan 5 in Riel onder 
voorbehoud van instemming van de raad en onder de 
voorwaarden dat: 

3. Uit milieutechnisch oogpunt geen belemmeringen aanwezig 
zijn. 

4. Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
5. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel vragen om hiervoor 

af te mogen wijken van de omgevingsvisie. 
 

4 FY Principeverzoek nieuwbouw ruimte-voor-ruimtewoning hoek 
Koestraat - Looienhoek Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor de bouw van een ruimte-
voor-ruimtewoning op de hoek Koestraat – Looienhoek in Riel. Om 
medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is een planologisch-
juridische procedure noodzakelijk. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan de bouw van een ruimte-
voor-ruimtewoning op de hoek Koestraat/Looienhoek in 
Riel onder voorbehoud van instemming van de raad en 
onder de voorwaarden dat: 

2. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan een ruimte-
voor-ruimtetitel is aangekocht. 

3. Er een gebiedsgerichte landschappelijke inpassing wordt 
ontwikkeld. 

4. Uit milieutechnisch oogpunt blijkt dat er geen 
belemmeringen zijn. 

5. Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
6. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel vragen om hiervoor 

af te mogen wijken van de omgevingsvisie. 



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Principeverzoek 12 tijdelijke tiny houses Oude Spoorbaan 2 Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 12 biobased 
en modulaire tiny houses aan de Oude Spoorbaan 2 in Goirle. Het 
betreft een tijdelijke ontwikkeling voor een periode van 15 jaar op de 
locatie waar nu een intensieve veehouderij is gevestigd. Het is de 
bedoeling om deze varkenshouderij te beëindigen en te saneren. In de 
Omgevingsvisie heeft de gemeente ideeën geopperd voor de mogelijke 
toekomstige ontwikkeling van het gebied waar de varkenshouderij 
gelegen is (Riels Kwadrant – schuifruimte sport). Daarnaast speelt de 
stikstofproblematiek rondom de Regte Heide. Initiatiefnemer wil tot 
het moment dat duidelijk is welke andere invulling de gemeente aan 
dit gebied wil geven, nadenken over een andere bedrijfsvoering en een 
alternatieve exploitatie. Om medewerking te kunnen verlenen aan het 
initiatief is een planologisch-juridische procedure noodzakelijk. De 
gemeenteraad moet hiervoor bereid zijn om af te wijken van de 
omgevingsvisie. 
 
Besluit:  

1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van 
het initiatief om 12 tijdelijke tiny houses te realiseren op de 
locatie Oude Spoorbaan 2 in Goirle onder voorbehoud van 
instemming door de gemeenteraad. 

2. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel vragen om hiervoor 
af te mogen wijken van de Omgevingsvisie. 

3. Na een positief besluit van de raad het initiatief in overleg 
met initiatiefnemer nader uit te werken. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 
 
 

BV Uitvoering onderdelen Wet WOZ 
 
Toelichting: 
In juni 2021 heeft uw college ingestemd met het scenario 
“Belastingwerkzaamheden voor een groot deel in eigen beheer te 
organiseren”. Tot en met eind 2021 was de uitvoering van de Wet 
WOZ, de heffing en invordering in zijn geheel uitbesteed aan TOG 
Nederland. Vanaf 1 januari 2022 neemt de gemeente grotendeels de 
uitvoering van de Wet WOZ weer voor haar rekening. Voor taxatie-
technische onderdelen, zoals algehele herwaardering, permanente 
marktanalyse, verwerken van mutaties o.a. bouwvergunningen en 
afhandelen van bezwaren en beroepen is externe expertise 
noodzakelijk. 
  
Begin dit jaar heeft, onder begeleiding van de inkoopadviseur, een 
Europese aanbesteding plaatsgevonden (voor het 
aanbestedingsdocument zie bijlage 1). Dit traject heeft ertoe geleid dat 
er een drietal partijen vragen heeft gesteld, die middels nota’s van 
inlichtingen zijn beantwoord. Uiteindelijk heeft slechts één partij (Level 
Consultancy B.V.) ingeschreven. Van Level Software B.V. gebruiken wij 
de applicatie. In dit voorstel vragen wij u akkoord te gaan met het 
uitbesteden van de genoemde onderdelen en dit te gunnen aan Level 
Consultancy B.V.. 
 
Besluit:  
Wij stellen u voor: 

1. De herwaarderingswerkzaamheden in het kader van de Wet 
WOZ uit te besteden; 

2. Level Consultancy B.V. deze opdracht, volgens het 
aanbestedingsdocument, per direct te gunnen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 SO Vaststelling regeling betaling leefgeld vluchtelingen Oekraïne 
 
Toelichting: 
In de gemeente Goirle worden op een aantal locaties 56 vluchtelingen 
uit Oekraïne opgevangen. Zij zijn geplaatst op in totaal twaalf locaties: 
9 locaties zijn gemeentelijke opvanglocaties (GOO) en 4 locaties zijn 
particuliere opvanglocaties (POO). Deze vluchtelingen hebben recht op 
leefgeld. Hiervoor is een landelijke regeling vastgesteld. In de bijlage is 
aangegeven hoe de gemeente Goirle de uitbetaling van het leefgeld 
gaat uitvoeren. Ook is aangegeven hoe zij de al verstrekte 
voorschotten gaat verwerken. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de betaling van leefgeld aan de Oekraïense 
vluchtelingen, zoals beschreven in de bijlage. 

2. Instemmen met de verwerking van de verstrekte 
voorschotten, zoals beschreven in de bijlage. 
 

 
 
  


