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1 BV Verlenging regeling hybride werken 
 
Toelichting: 
Corona zorgde ervoor dat het thuiswerken in een stroomversnelling 
kwam De regeling hybride werken geeft medewerkers een financiële 
bijdrage om een thuiswerkplek in te kunnen richten. Omdat we met 
de invoering van deze regeling niet wisten hoe de coronapandemie en 
het thuiswerken verder zou gaan, kozen we voor een tijdelijke 
regeling. Deze regeling liep 13 maart 2022 af. 
Inmiddels is het hybride werken een onderdeel van onze manier van 
werken en past binnen ons werkplekconcept en de 
organisatieontwikkeling. 
We weten beter wat er nodig is om goed hybride te kunnen werken. 
Vanuit de Arbowet hebben we verplichtingen voor de zorg en het 
welzijn van onze medewerkers. Ook willen we een aantrekkelijk en 
goed werkgever zijn voor onze medewerkers. We bereiden op dit 
moment een nieuwe regeling hybride werken voor in GH(O) verband. 
Totdat deze regeling klaar is, willen we de tijdelijke regeling 
verlengen. 
 
Besluit:  

1. De regeling hybride werken Goirle te verlengen met 
terugwerkende kracht van 13 maart 2022 tot de nieuwe 
regeling hybride werken in werking treedt. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY principeverzoek Koestraat 1a 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek binnengekomen om op het perceel 
Koestraat 1a in Riel een gezinshuis op te richten en daarnaast 
bedrijfsmatig paardencoaching aan te bieden. Het oprichten van een 
gezinshuis houdt in dat er voor maximaal 6 kinderen (in de leeftijd 13 
tot 19), die een bepaalde afstand hebben in maatschappij, zorg wordt 
aangeboden om in de toekomst zelfstandig te gaan leven en wonen. 
De paardencoaching is er op gericht om de welzijn van jongeren 
middels de verzorging/houden van paarden te verbeteren. Het 
beoogde gebruik past niet binnen de planvoorschriften c.q. 
doeleindenomschrijving van het geldende bestemmingsplan 
“Buitengebied Goirle”. In dit voorstel wordt aan uw college ter 
overweging voorgelegd of u bereid bent een planologische procedure 
te volgen om op het perceel Koestraat 1a in Riel een zorgfunctie 
mogelijk te maken. Op 8 maart jl. is het collegevoorstel aangehouden 
omdat uit het voorstel niet is gebleken dat het advies integraal 
besproken is geweest. Een aangepast voorstel wordt ter 
besluitvorming nogmaals voorgelegd.   
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure om de huidige bestemming van Koestraat 1a te 
Riel (“wonen”) te wijzigen in een maatschappelijke 
bestemming ten behoeve van een gezinshuis en het 
bedrijfsmatig aanbieden van paardencoaching. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Saneren gemeentegrond Van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
Aan de zuidkant van Goirle worden twee voormalige 
textielfabrieksterreinen (Van Besouw en Van Puijenbroek) de 
komende jaren omgevormd naar duurzame woonwijken. De bodem 
onder de voormalige textielfabrieken is op veel plekken flink vervuild. 
Na de sloop van de voormalige fabrieksgebouwen worden deze 
vervuilingen op kosten van de projectontwikkelaars opgeruimd. 
Dwars door het deelgebied Land van Anna, nabij de voormalige 
textielfabriek van de familie Van Puijenbroek, loopt de 
Watermolenstraat. Dit karakteristieke weggetje is al sinds jaar en dag 
eigendom van de gemeente Goirle en daarmee onderdeel van de 
openbare ruimte. Dit blijft ook zo. Halverwege de Watermolenstraat 
ligt een klein bosje, in het verleden aangeplant op een gedempt 
vennetje. Ook dit bosje is al ruim een eeuw eigendom van de 
gemeente. De bodem onder dit bosje blijkt ernstig verontreinigd met 
zware metalen. 
  
Omdat dit bosje in de nabije toekomst midden in een woonwijk komt 
te liggen, die naar verwachting bewoond gaat worden door kinderrijke 
gezinnen, vinden we het onverantwoord om deze ernstige 
verontreiniging in de bodem te laten zitten. Zeker aangezien we 
kinderen in deze nieuwe duurzame woonwijken juist willen stimuleren 
om te spelen in het openbaar groen. 
  
De gemeente Goirle is verantwoordelijk voor de verontreiniging in de 
bodem van het bosje aan de Watermolenstraat, en moet daarom ook 
de kosten van de sanering betalen. Hier is geen rekening mee 
gehouden in het project of de gemeentebegroting. 
Er zijn verschillende varianten uitgewerkt voor de sanering van het 
gemeentelijk bosje. We adviseren te kiezen voor de variant waarbij 
één tot anderhalve meter van de vervuilde grond wordt afgegraven en 
afgevoerd, en wordt aangevuld met schone grond, de zogenaamde 
leeflaag. De kosten hiervan bedragen € 400.000. Hierbij laten we de 
diepere verontreiniging zitten. Dit is gebruikelijk en voldoet aan wet- 
en regelgeving. Het verwijderen van alle verontreiniging is erg 
complex en waarschijnlijk zelfs niet mogelijk. Bovendien sneuvelt er 
dan meer groen. De kosten bedragen naar verwachting meer dan € 
750.000. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 
sanering van het gemeentelijk bosje aan de 
Watermolenstraat in Goirle door middel van het 
aanbrengen van een leeflaag. 



 
 
 
 
 
      
 

 

2. De gemeenteraad voor te stellen eenmalig een bedrag van 
€ 400.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de 
algemene weerstandsreserve. 

3. De gemeenteraad voor te stellen de begroting 2022 als 
gevolg daarvan te wijzigen. 
 

4 SO Meerkostenregeling 2021 
 
Toelichting: 
Ook in 2021 maakten aanbieders meerkosten om de zorg te 
continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken 
gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken 
gelden voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 
2020 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd. 
Deze notitie gaat over de vergoeding van meerkosten, niet over 
continuïteit van financiering of de rechtmatigheid van alternatieve 
levering en continuïteit van financiering. 
 
Besluit:  

1. De meerkostenregeling vast te stellen conform de 
uitgangspunten zoals genoemd in bijlage 1; 

• Voor Wmo voor regionaal en lokaal gecontracteerde 
aanbieders. 

2. In de meerkostenregeling een budgetplafond vast te stellen 
conform de verhouding 60/40: (Wmo-begeleiding/overige 
Wmo); 

2.1               Voor Wmo Begeleiding wordt een budgetplafond voor 
Goirle vastgesteld van € 17.241,--; 
            2.2.         Voor overige Wmo (niet begeleiding, wel hulp in 
huishouding, hulpmiddelen) wordt 
een                               budgetplafond vastgesteld voor Goirle van € 
11.494,-- 
        3.    Ervoor kiezen dat de uitvoering van de regeling wordt 
gedaan door de gemeente Tilburg waarbij de         uitvoeringskosten 
naar rato worden doorberekend naar de deelnemende gemeenten. 
 

 
 


