
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1  Vaststelling uitkomsten constituerend beraad 
 
Toelichting: 
Nadat de gemeenteraad raad in de extra raadsvergadering van 28 juni 
2022 het bestuursakkoord “Goirle sterk en in balans” heeft vastgesteld 
en de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, heeft op 29 juni 2022 het 
constituerend beraad plaatsgevonden. 
In dit beraad, de eerste formele bijeenkomst van het nieuwe college, is 
de portefeuilleverdeling besproken en vastgesteld. Tevens zijn hierbij 
afspraken gemaakt over vervanging, locoburgemeesterschap, 
vertegenwoordiging in de diverse samenwerkingsverbanden en 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen van de uitkomsten van het constituerend 
beraad van 29 juni 2022. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 
 
 
 

STR Onderzoek Waar staat je gemeente 2021 
 
Toelichting: 
Elke twee jaar doen we een onderzoek onder inwoners. We gebruiken 
daarvoor de standaard vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’. 
Hierdoor kunnen we onze resultaten vergelijken met andere 
gemeenten. In oktober 2021 hielden we weer zo’n onderzoek. 
Daarvoor nodigden we 3000 inwoners uit. We ontvingen 522 
ingevulde vragenlijsten. Daarmee zijn de resultaten representatief. Dat 
betekent dat we betrouwbare uitspraken kunnen doen op het niveau 
van de gemeente. Het eindrapport is klaar. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek Waar 
staat je gemeente (Burgerpeiling) 2021. 

2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

3. De VNG toestemming te geven voor publicatie van de 
resultaten op www.waarstaatjegemeente.nl. 

 

3 BV Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO 2022-2026 
 
Toelichting: 
In 2019 heeft het college van B&W het strategisch beleid 
informatieveiligheid & privacy 2019-2021 vastgesteld. Omdat het gaat 
om beleid waarin het bestuur op strategisch niveau richting geeft aan 
informatieveiligheid en privacy is destijds bewust gekozen om het 
beleid in de pas te laten lopen met een collegeperiode. Daarmee loopt 
het huidige beleid iets door in 2022, tot het nieuwe beleid (dat nu voor 
u ligt ter besluitvorming) is vastgesteld. Op deze wijze wordt geborgd 
dat het beleid in lijn blijft met de (politieke) doelen die het college zich 
stelt na de gemeenteraadsverkiezingen. 
  
 
Besluit:  
Het strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO 2022-2026 
vast te stellen 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

4 FY wijziging bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit van de 
Afvalstoffenverordening 
 
Toelichting: 
De milieustraatstromen onder de naam “Puin&Tuin” (ab- en c-hout, 
dakleer, gips, grond, puin, tuinafval, vlakglas en de ongesorteerde 
verzamelstroom daarvan) worden per 1 juli 2022 niet meer 
geaccepteerd op de gemeentelijke milieustraat in Goirle. Vanuit 
dienstverlenend oogpunt verwijzen wij inwoners met desbetreffende 
stromen naar beschikbare alternatieven. De voor Goirle beschikbare 
alternatieven op acceptabele afstand zijn de commerciële 
milieustraten van Grondverzet en transportbedrijf Donders bv in 
Esbeek en Verhoeven bv in Tilburg. 
Vanaf 1 juli 2022 opent firma Paulissen GWW een eigen milieustraat 
aan de Fokmast in Goirle. 
Deze derde milieustraat voldoet ook aan de regelgeving. Middels dit 
collegebesluit wijzen we ook firma Paulissen GWW aan als beschikbaar 
alternatief. 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met het aanwijzen van een derde 
alternatieve brenglocatie voor Puin&Tuin (ab-hout, c-hout, 
dakleer, gips, grond, puin, tuinafval, vlakglas en de 
ongesorteerde verzamelstroom bouw- en sloopafval). 

2. Het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 
2021’ vast te stellen en het huidige Uitvoeringsbesluit in te 
trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5  SO Rapportage Financieel inzicht taakveld 6, Sociaal Domein. 
 
Toelichting: 
Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische 
heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle per inwoner € 
206 meer geld uitgeeft aan taakveld 6 in het Sociaal Domein in 
vergelijking met andere gemeenten. Om hier grip op te krijgen heeft 
het college op 10 januari 2022 de projectopdracht beheersing Sociaal 
Domein fase1 inzicht vastgesteld. Met dit collegevoorstel leggen we 
het eerste deelresultaat van deze opdracht ter kennisname voor. Fase 
1a bevat de volgende doelen: 

1. Inzicht in de financiële structuur / opbouw van CBS IV3 
taakveld 6 (inkomsten en uitgaven). 

2. Inzicht in de activiteiten per taakveld in het Sociaal Domein 
(wat doen we er voor) 

3. Het kunnen onderbouwen van de uitgaven met output 
(aantallen / producten ) die gebaseerd is op beschikbare 
data. 

4. Inzicht in de beschikbare data (aantallen / producten ) binnen 
het Sociaal Domein. 

 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de rapportage beheersing Sociaal 
Domein fase1 inzicht; 

2. Akkoord te gaan met afronding van fase 1a, van het project 
beheersing Sociaal Domein inzicht; 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitvoering van 
het project fase 1a, beheersing Sociaal Domein vast te 
stellen en ter kennisgeving aan de gemeenteraad te zenden. 

 

 
 
 


