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1 
 
  

FY Verzoek tot verplanten of compenseren bomen terrein Van Besouw 
 
Toelichting: 
Tijdens de collegevergadering van 1 augustus 2022 besprak uw 
college het verzoek van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) om twee 
bomen te mogen kappen op het Van Besouw-terrein. Uw college 
stemde in met het advies de bomen niet te kappen en NBU 
groeiplaatsverbetering te laten doen. 
Wij hebben NBU van uw besluit op de hoogte gebracht. Kort daarop 
wilden zowel NBU als een nieuwe bewoner op gesprek komen. In 
beide gesprekken kwam nieuwe informatie boven tafel. Zo vertelde 
de bewoner dat hij NBU al jaren geleden had gewezen op de 
aanwezigheid van de bomen, maar dat NBU geen actie ondernam. 
NBU vertelde dat zij een fout hebben gemaakt bij het kappen van de 
bomen. Ze hebben de verkeerde bomen gekapt, zonder vergunning. 
Voor de twee zomereiken die er nu nog staan was wel een 
kapvergunning. De vergunning is verlopen. NBU heeft al twee nieuwe 
moeraseiken geplant in de tuinen van de bewoners die een 
instandhoudingsplicht hebben. NBU doet nogmaals een beroep op de 
gemeente om mee te werken met de verwijdering van de twee 
zomereiken uit de tuinen. Zij heeft een partij gevonden die de twee 
bomen kan verplanten of wil de bomen compenseren met nieuwe 
bomen van een zware plantmaat. Op basis van deze nieuwe 
informatie wil de portefeuillehouder Openbare Ruimte het besluit 
opnieuw bespreken in uw collegevergadering en is hij bereid tot 
heroverweging. 
  
Besluit:  

1. Niet in te stemmen met het voorstel van NBU om de 
bomen te verplanten of te compenseren op een andere 
locatie op het Van Besouw-terrein. 

2. NBU op te leggen om de effecten door de werkzaamheden 
rond de bomen zo veel mogelijk te beperken door 
groeiplaatsverbetering uit te laten voeren en de bomen te 
laten snoeien door een European Tree Worker. 

 
Het college wenst in het belang van betrokken inwoners niet in te 
stemmen met het voorstel. Het college wil meewerken aan het 
verlenen van een kapvergunning onder voorwaarde dat voorafgaand 
aan het verlenen van de vergunning met NBU strikte, afdwingbare 
afspraken worden gemaakt over het compenseren van een 
substantieel aantal bomen. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Vaststellen collectieve festiviteiten 2023 
 
Toelichting: 
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening 
Goirle 2021 (Apv) kan het college ieder kalenderjaar een aantal 
collectieve festiviteiten vaststellen. Op deze dagen zijn de 
geluidsnormen zoals deze zijn opgenomen in de artikelen 2:17, 2:19 
en 2:20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de 
Apv niet van toepassing. De collectieve activiteiten zijn in principe 
ieder jaar dezelfde. De collectieve festiviteiten moeten uiterlijk 4 
weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden 
vastgesteld. 
 
Besluit:  

1. De volgende collectieve festiviteiten vast te stellen voor 
het jaar 2023: 

• Carnaval Goirle en Riel: vrijdag 17 februari tot en met 
dinsdag 21 februari 2023 

• Koningsdag Goirle en Riel: donderdag 27 april 2023 

• Kermis Goirle: zaterdag 24 juni tot en met woensdag 28 
juni 2023 

• Kermis Riel: zaterdag 16 september 2023 tot en met 
dinsdag 19 september 2023 

• Oud en Nieuw Goirle en Riel: zondag 31 december 2023 en 
maandag 1 januari 2024. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 STR Uitvoeringsprogramma 2022-2026 
 
Toelichting: 
In juni 2022 heeft de raad het Bestuursakkoord “Goirle: sterk en in 
balans” vastgesteld. Het nieuwe college heeft besloten dat zij een 
Uitvoeringsprogramma wil hebben om de opdrachten die in het 
Bestuursakkoord staan, goed te gaan uitvoeren. 
  
In het Uitvoeringsprogramma staat welke uitdagingen en opdrachten 
aan het college al worden opgepakt in de uitvoering van regulier 
werk zoals de uitvoering van Omgevingsvisie, REKS en visie Goirle 
glanst. Verder zijn de nieuwe opdrachten globaal beoordeeld op 
uitvoerbaarheid qua beschikbaarheid van capaciteit. Op grond 
daarvan is er een planning gemaakt voor de komende vier jaar. 
  
Met het Uitvoeringsprogramma kan het college de raad informeren 
over de wijze waarop zij uitvoering gaat geven aan het 
Bestuursakkoord. 
 
Besluit:  

1. Het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 van het college vast 
te stellen 

2. De raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsprogramma 
2022-2026 vast te stellen 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van het werkgebied van de 
Politie eenheid Zeeland – West-Brabant. Ten minste éénmaal in de 
vier jaar stellen de burgemeesters van de gemeenten in het gebied 
waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de 
hoofdofficier van justitie een beleidsplan vast. De vaststelling vindt 
plaats op 29 maart 2023 in het Veiligheidscollege. Voor vaststelling 
moet het beleidsplan voor zienswijzen worden voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
  
Het beleidsplan omvat de geprioriteerde veiligheidsvraagstukken van 
de eenheid. Het gaat om thema’s die afgeleid zijn uit de integrale 
veiligheidsplannen van gemeenten en geprioriteerde 
veiligheidsthema’s van het Openbaar Ministerie. Daarnaast vormt de 
landelijke veiligheidsagenda belangrijke input. De geprioriteerde 
veiligheidsvraagstukken en de bijdrage die de politie levert in de 
aanpak, worden in het beleidsplan op hoofdlijnen beschreven. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Politie 
Zeeland - West-Brabant 2023-2026. 

2. Het beleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad door 
middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de bommenregeling, 
locatie Fokmast 
 
Toelichting: 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van 
explosieven een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het 
indienen van een raadsbesluit. De gemeente is samen met Paulissen 
B.V. voornemens om ten zuiden van de Fokmast de gemeentewerf en 
het bedrijf Paulissen B.V. te herontwikkelen en uit te breiden. Voor 
deze herontwikkeling en uitbreiding worden grondroerende 
werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van gegevens uit de risicokaart 
van de gemeente Goirle blijkt dat het werkgebied verdacht is op het 
aantreffen van NGE. 
Voor dit project is in het kader van niet-gesprongen explosieven een 
NGE-geotechnisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente Goirle is 
opdrachtgever voor dit onderzoek, de kosten hiervan zullen met 
Paulissen gedeeld worden. De gemeente dient dus namens de 
gemeente en Paulissen B.V. een suppletie-aanvraag bij het Ministerie 
in. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen een verzoek in te dienen 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van 68% van € 18.045,- exclusief BTW (dat is dus € 
12.270,60) op basis van de zogenaamde 
"Bommenregeling" voor het opsporen en ruimen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in 
het kader van het project Fokmast. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 SO Mandatering Crossroads Sterk Huis voor jeugdhulp segment 1 
 
Toelichting: 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Jeugdwet. Op grond van de artikelen 1.3 en 2.3 van 
de wet is het college verantwoordelijk voor het treffen van een 
voorziening voor in Nederland verblijvende jongeren en rechtmatig in 
Nederland verblijvende jonge vreemdelingen. Per 1 januari 2023 
wordt in de jeugdhulpregio Hart van Brabant de uitvoering van de 
Jeugdwet op het terrein van hoog specialistische jeugdhulp (segment 
1), net als bij Wmo-begeleiding en Beschermd Wonen, uitgevoerd 
door een coalitie van samenwerkende zorgaanbieders. Deze coalitie 
werkt samen onder de naam Crossroads Hart van Brabant en bestaat 
uit Sterk Huis, GGZ Breburg, Amarant en de Viersprong. 
 Bij hoog specialistische jeugdhulp – segment 1 gaat het om 
residentiële behandelingen en ambulante jeugdhulp voor jeugdigen 
en gezinnen met complexe tot zeer meervoudige problematiek mét 
ontwikkelperspectief. Voor de doelgroep geldt dat er sprake is van: 
-     Ernstige complexe problematiek 
-     Intensieve hulp 
-     Coördinatie over leefdomeinen heen 
 De uitvoering van de bijbehorende overeenkomst gebeurt, net als bij 
Wmo-begeleiding en Wmo Beschermd Wonen, taakgericht. Dat 
houdt in dat de coalitie van de 4 samenwerkende aanbieders 
verantwoordelijk wordt voor de volledige uitvoering van segment 1 
en hiervoor een lumpsum-financiering ontvangt. Gezien deze 
taakopdracht is het indiceren welke zorgvormen in aard en omvang 
noodzakelijk zijn, onderdeel van de overeenkomst. 
De andere segmenten van jeugdhulp (wonen, 
dagbegeleiding&respijtzorg, en veelvoorkomende jeugdhulp) 
financieren we (nog) op pxq-basis en blijven een 
verantwoordelijkheid van de gemeentelijke toegangen. 
 
Besluit:  

1. voor de duur van de looptijd van de inkoopovereenkomst 
tot uitvoering van hoog specialistische jeugdhulp (segment 
1) mandaat te verlenen aan de bestuurder van Stichting 
Sterk Huis (als penvoerder voor de coalitie Crossroads) 
voor de bevoegdheid om vanaf 1 januari 2023 besluiten te 
nemen tot toekennen, wijzigen (op- en afschalen van 
begeleiding en/of behandeling) en beëindigen van de 
individuele voorziening hoog specialistische jeugdhulp 
(segment 1) zoals bedoeld in de Jeugdwet, voor zover de 
coalitie Crossroads Hart van Brabant hiervoor opdracht 
heeft gekregen op basis van de afgesloten overeenkomst. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2. voor diezelfde duur van de looptijd ondermandaat toe te 
staan aan functionarissen, die als bestuurder/directie, 
werkzaam zijn bij een aanbieder die onderdeel uitmaakt 
van de coalitie Crossroads Hart van Brabant, te weten: 
Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De Viersprong. 

  
3. het mandateringsbesluit te ondertekenen en aldus het 

mandaatoverzicht van de gemeente Goirle voor de 
mandaten met de volgnummers 104, 105, 106, 107, 109, 
110, 113, 114 en 115 conform aan te vullen. 
 

7 BV Aanstellings- en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder 
 
Toelichting: 
Flanderijn voert voor ons de invordering voor de gemeentelijke 
belastingen uit. Met het aanwijzingsbesluit worden de medewerkers 
van Flanderijn hier toe gemachtigd. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aanstellings- en aanwijsbesluit 
belastingdeurwaarder 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

8 SO Mandatering wmo-begeleiding 
 
Toelichting: 
Gemeente Goirle heeft onlangs, samen met 8 andere gemeenten uit 
de regio Hart van Brabant, een nieuw inkoopproces doorlopen inzake 
maatwerkvoorzieningen Wmo-begeleiding. De gemeente heeft de 
diensten per 01-01-2023 taakgericht ingekocht. Dat houdt in dat per 
01-01-2023 de coalitie van de 11 samenwerkende aanbieders 
verantwoordelijk wordt voor de volledige uitvoering en hiervoor een 
lumpsum-financiering ontvangt. Dit betekent dat de coalitie bepaalt 
welke vorm van begeleiding nodig is en in welke omvang. Daarom is 
het nodig dat mandaat wordt verleend aan de coalitie om namens 
het college van burgemeester en wethouders 
maatwerkvoorzieningen te kunnen toekennen, wijzigen en 
beëindigen. De coalitie van 11 aanbieders heeft geen eigen entiteit. 
Door de coalitie is RIBW aangewezen als penvoerder. In dat kader 
wordt het mandaat formeel aan het RIBW Brabant gegeven waarbij 
het RIBW bevoegd is tot het verlenen van onder mandaat. 
 
Besluit:  

1. voor de duur van de looptijd van de inkoopovereenkomst 
tot uitvoering van Wmo-begeleiding mandaat te verlenen 
aan de bestuurder van Stichting RIBW Brabant (als 
penvoerder voor de coalitie Wmo-begeleiding Hart van 
Brabant) voor : 

de bevoegdheid om vanaf 1 januari 2023 besluiten te nemen tot 
toekennen, wijzigen (op- en afschalen van begeleiding en/of 
behandeling) en beëindigen van de individuele voorziening Wmo-
begeleiding zoals bedoeld in de Wmo 2015, voor zover de stichting 
RIBW Brabant hiervoor opdracht heeft gekregen op basis van de 
afgesloten overeenkomst. 
  

2. voor diezelfde duur van de looptijd ondermandaat toe te 
staan aan functionarissen, die als bestuurder/directie, 
werkzaam zijn bij een aanbieder die onderdeel uitmaakt 
van coalitie Wmo-begeleiding Hart van Brabant, te weten: 
RIBW-Brabant, SMO-Traverse, Amarant, Prisma, Impegno, 
Thebe, GGZ-Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, ASVZ en Buro 
Maks. 

  
het mandateringsbesluit te ondertekenen en aldus het 
mandaatoverzicht van de gemeente Goirle voor de mandaten met 
de volgnummers 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91 en 92 aan te vullen 

 


