
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 
 
 

CVN; JVDH 
 SO 

Subsidiebeleid Domein Sociaal 2023 
  
Toelichting:  
Subsidieverlening is één van de (financiële) instrumenten die de 
gemeente inzet om haar beleidsdoelen te verwezenlijken. In 2017 
heeft het college de beleidsregels voor subsidiëring 2018 vastgesteld. 
Die beleidsregels zijn opgesteld n.a.v. de kadernota Back to Basics 
2.0. Inmiddels heeft de gemeenteraad eind 2021 Goirle GLANST 
vastgesteld, de nieuwe visie sociaal domein die Back to Basics 2.0 
vervangt. Deze nieuwe visie vraagt om nieuw subsidiebeleid dat 
aansluit bij de doelstellingen en de speerpunten van Goirle GLANST. 
 
Besluit:  

1. Vaststellen van de Beleidsregels voor subsidieverstrekking 
Sociaal Domein Gemeente Goirle 2023 e.v. 

2. Intrekken van de Beleidsregels voor subsidieverstrekking 
Sociaal Domein Gemeente Goirle 2022. 

3. Kennisnemen van het advies van de participatieraad. 
4. Instemmen met de beantwoording van het advies van de 

participatieraad. 
5. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

2 MVS 
 FY 

Focusblad integraal veiligheidsbeleid gemeente Goirle 2023 en 2024 
  
Toelichting:  
De gemeenteraden van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk hebben eind 2022 het gezamenlijke integraal 
veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026 vastgesteld. Op 
gemeenteniveau zijn de prioriteiten uit dit beleid verder uitgewerkt 
in concrete activiteiten, met daarin aandacht voor de lokale situatie. 
Voor Goirle vindt deze uitwerking plaats in de vorm van een 
focusblad, welke door de burgemeester en het college moet worden 
vastgesteld. 
 
Besluit:  

1. Vast te stellen het Focusblad integraal veiligheidsbeleid 
Goirle 2023 en 2024. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 MVS 
 FY 

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s 
  
Toelichting:  
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VRMWB) is voornemens deel te nemen aan de oprichting 
van de Stichting Waarborgfonds. Dit fonds biedt dekking voor in ieder 
geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen van 
personeel van de veiligheidsregio’s. Het Waarborgfonds hangt samen 
met de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s die per 12 oktober 
2022 is opgericht. De oprichting van deze stichting is behandeld in de 
raadsvergadering van 22 februari 2022. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit tot oprichting 
van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. 

2. Het ontwerpbesluit voor te leggen aan de raad door 
middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 

3. De raad voor te stellen om geen wensen of bedenkingen 
tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken. 
 

4 MVS 
 PU 

Instellen Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en Waterschappen De Dommel en Brabantse 
Delta op 15 maart 2023 
  
Toelichting:  
Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de 
Provinciale Staten en de Waterschappen De Dommel en Brabantse 
Delta. Volgens de Wet nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen (NPVV), die per 1-1-2023 geldt, stelt het college 
van Burgemeester en Wethouders voor elke verkiezing een 
gemeentelijk stembureau (GSB) in. Het GSB houdt de dag na de 
stemming een openbare zitting. Het GSB stelt de gemeentelijke 
totalen en daarmee de uitslag van de verkiezingen in de gemeente 
vast. De rol van de burgemeester in de uitslagvaststelling komt 
daarmee te vervallen. 
Volgens de nieuwe procedure krijgt de gemeente voor de 
stemopneming de keuze uit decentrale stemopneming of centrale 
stemopneming. Er is gekozen voor decentrale stemopneming. 
  
Besluit:  

1. In te stemmen met de instelling van het Gemeentelijk 
Stembureau (GSB) 

2. In te stemmen met de benoeming van de leden van het 
Gemeentelijk Stembureau en ondersteunend personeel. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5  MVS 
 FY 

Uitvoeringsplan aanpak mensenhandel district Hart van Brabant 
2022-2024 
  
Toelichting:  
Mensenhandel is een misdaad die slachtoffers van hun vrijheid 
berooft en hen hun waardigheid ontneemt. Deze vorm van 
criminaliteit gaat gepaard met mensonterende omstandigheden 
waarbij fundamentele rechten van het slachtoffer worden 
geschonden. Mensenhandel kent drie verschijningsvormen; seksuele 
uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Als gemeente 
hebben we een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van 
mensenhandel. 
 
Besluit:  

1. Het Uitvoeringsplan aanpak mensenhandel district Hart 
van Brabant 2022-2024 vast te stellen. 

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te 
informeren over het uitvoeringsplan. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 
 

LF 
 FY 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (SOK) waterschap 
Brabantse Delta, Makromed BV, Leenders projectontwikkeling bv 
en gemeente Goirle 
  
Toelichting:  
Op 16 mei 2017 heeft uw college ingestemd met een 
bestemmingsplanherziening voor de realisatie van Landgoed 
Leijvennen ten oosten van de kern Riel (nabij Rielsedijk, Rillaersebaan 
en Oude Spoorbaan). Eén van de voorwaarden om in te stemmen 
met beoogde ontwikkeling, is de bereidheid van de initiatiefnemer 
om in het betreffende gebied de water- en natuuropgaven 
(versterking ecologische verbindingszone, hierna EVZ en 
beekherstel), waar normaliter het waterschap en gemeente 
verantwoordelijk voor zijn, concreet in te vullen. De 
bestemmingsplanprocedure is ondertussen op 8 december 2021 in 
werking getreden en onherroepelijk geworden. Met de 
inwerkingtreding en onherroepelijkheid van het bestemmingsplan, 
kan de volgende stap gezet worden om EVZ-opgave en het 
beekherstel te realiseren. Om de realisatie daadwerkelijk gestalte te 
kunnen geven, is een samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst 
tot cofinanciering opgesteld. Dit is nodig om de verschillende taken 
en (-financiële) verantwoordelijkheden goed te beleggen bij de 
samenwerkende partijen. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de notitie van waterschap Brabantse 
Delta over de samenwerkingsovereenkomst en 
cofinanciering van omtrent Landgoed Leijvennen; 

2. in te stemmen met de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst Landgoed Leijvennen; 

3. wethouder Franssen te mandateren voor de 
ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 JVDH 
 SO 

Deelname Houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet CPBVNG 
  
Toelichting:  
De VNG heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over een 
onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van 
de jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil de VNG inzicht krijgen 
in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een 
middellange termijn ontwikkelt. 
Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. 
Daarvoor heeft het CPB gegevens (data) van gemeenten nodig. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen om deel te nemen aan het 
Houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet en de 
pilotovereenkomst te tekenen; 

2. de domeinmanager sociaal te mandateren om de 
pilotovereenkomst te ondertekenen. 
 

8 JVDH 
 SO 

Lokale accenten Goirle GGD 2023 
  
 Toelichting:  
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart van 
Brabant het basistakenpakket uit. Het basispakket bestaat uit 
uniforme taken, die van toepassing zijn op alle gemeenten in de regio 
Hart voor Brabant. Daarnaast is binnen het basispakket ruimte voor 
het Lokaal Accent, waarin de gemeente Goirle en GGD samen een 
keuze maken voor een aantal producten/diensten. Deze lokale 
afspraken zijn weergegeven in het stuk 'Inzet GGD gemeente Goirle 
2023' (zie bijlage 1). Met dit voorstel leggen we de Lokale Accenten 
2023 en de bekostiging hiervan, ter instemming aan u voor. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de Lokale Accenten Goirle 2023 (zie 
bijlage 1) 

2. Instemmen om de raadsinformatie brief Lokale Accenten 
Goirle 2023 (zie bijlage 2) door te geleiden naar de raad 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 
 

JVDH 
 BV 

Prioritering knoppen grip op sociaal domein 
  
Toelichting:  
In december 2022 leverden wij het rapport fase 1b beheersing 
sociaal domein op en bespraken wij de uitkomsten. In januari 2023 
stemde u in met het de raadsinformatiebrief en deelden wij het 
rapport met de raad. Uit het rapport volgden aanbevelingen en deze 
aanbevelingen zette wij om in knoppen. Tijdens de werksessie van 6 
februari jl. zijn deze knoppen met u besproken en heeft u prioritering 
aan de knoppen toegekend. Op 14 februari jl. heeft dezelfde 
werksessie met de raad, KBO, dorpscollectief Riel en seniorenbelang 
Riel plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van beide 
werksessies is een prioritering aan de knoppen toegekend en willen 
wij goedkeuring hiervoor aan de raad vragen. 
De keuze over de uitvoering van deze knoppen is uw 
beslissingsbevoegdheid. De raad stelt de grote lijnen vast voor het 
beleid van onze gemeente, maar wij willen met het raadsvoorstel 
goedkeuring voor de geprioriteerde knoppen vragen, omdat de raad 
op de eerste plaats volksvertegenwoordiger is en de raad zich onder 
ander inzet voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners. En 
juist deze knoppen hebben maatschappelijk effect, het raakt onze 
inwoners. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met raadsvoorstel prioritering knoppen grip 
op sociaal domein. 

 

10 JVDH 
 SO 

Wijziging in Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Goirle 2023 
  
Toelichting:  
Op 17 januari 2023 heeft uw college het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Goirle 2023 vastgesteld. Gebleken is dat er 
een onjuist pgb-tarief voor ontwikkelgerichte arbeidsmatige 
dagbesteding (OAD) is opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd met een 
wijzigingsbesluit. 
 
Besluit:  

1. Het professionele pgb-tarief voor ontwikkelgerichte 
arbeidsmatige dagbesteding in artikel 3.7 is gewijzigd in € 
28,03 per dagdeel in plaats van € 28,03 per uur. 

 


