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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 BV Benoeming leden commissie voor bezwaarschriften 
 
Toelichting: 
Vanwege het vertrek van 2 leden van de commissie voor 
bezwaarschriften, zijn door de commissie en het secretariaat 2 nieuwe 
leden geworven. De Verordening op de commissie voor 
bezwaarschriften 2020 schrijft voor dat nieuwe leden worden 
benoemd door het college. 
 
Besluit:  

1. De heren Daan Kimenai en Tjeerd van Leeuwen met ingang 
van 1 maart 2022 te benoemen als lid van de commissie 
voor bezwaarschriften. 
 

2 FY Kaderbrieven zes gemeenschappelijke regelingen 2023 
 
Toelichting: 
Het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam moet jaarlijks een 
kaderbrief sturen aan de gemeenteraad, waarin de beleidsmatige en 
financiële kaders voor het jaar erna worden geschetst. Deze kaders 
dienen als basis voor het opstellen van de begroting voor het volgend 
kalenderjaar. Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de (financiële) consequenties die 
voortvloeien uit de kaderbrieven van de: 

• Regio Hart van Brabant; 

• Diamant-Groep; 

• Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 

• Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-
Noord; 

• GGD Hart voor Brabant; 

• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
deze doorgeleiden naar de raad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 FY Maximum verkoopprijs CPO woningen locatie Van Puijenbroek 
 
Toelichting: 
Voor het plan Van Puijenbroek is een CPO ontwikkeling voorzien en 
inmiddels is er ook een groep geïnteresseerden opgestaan om het 
voormalige kantoor om te zetten naar circa 11 CPO appartementen. 
Uw college heeft op 14 mei 2019 obv het stedenbouwkundig plan 
besloten dat in het voormalig kantoor middendure appartementen 
gerealiseerd worden, deze woningen hebben een maximale 
verkoopprijs, te weten maximaal € 275.000 VON prijspeil 2020. De 
CPO groep wil zich niet belemmerd voelen in de ontwikkeling door een 
gemaximeerde verkoopprijs. De deelnemers willen de handen vrij 
houden om de appartementen naar eigen inzicht te ontwikkelen. Dit 
betekent dat de CPO groep niet voldoet aan de door de gemeente 
gestelde randvoorwaarden. 
 
Besluit:  
Af te wijken van de maximale verkoopprijs die het college op 14 mei 
2019 heeft vastgesteld, te weten maximaal € 275.000 VON prijspeil 
2020, voor de woningen die het CPO wil gaan ontwikkelen in de 
nieuwe woonwijk Land van Anna (locatie Van Puijenbroek). 
 

4 BV Aantrekken vaste geldlening BNG ad € 6,5 miljoen per 31-01-2022 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft een rekening-courant bij de BNG Bank om 
aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Op het moment 
dat deze middelen niet meer toereikend zijn, moet de gemeente haar 
liquide middelen aanvullen. Conform het treasurystatuut 2022 van de 
gemeente Goirle en binnen de kaders van de wet FIDO dient de 
gemeente op een juiste en tijdige wijze in deze financiering te voldoen. 
Met het aantrekken van deze geldlening kan de gemeente Goirle weer 
aan haar financiële verplichtingen voldoen. 
 
Besluit:  

1. Het college keurt de transactie van de Treasurer goed om 
per 31 januari 2022 bij de BNG Bank te Den Haag een vaste 
geldlening aan te gaan voor een bedrag van € 6.500.000 

2. Het college stemt in met het verwerken van het rente-
voordeel ad € 16.900 in de begroting 2022 en in de 
meerjarenraming. 
 

 
 


