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DAG VAN DE MANTELZORG
FINANCIËN

COLLEGE KOMT MET DEKKINGSVOORSTEL 
BEGROTINGSTEKORT
Donderdagmiddag bood het college van burgemeester en wethouders het 
dekkingsvoorstel voor het begrotingstekort aan de gemeenteraad aan.  
Dit voorstel kwam tot stand met nauwe betrokkenheid van raad, inwoners en 
gemeentelijke organisatie. In het voorstel staan maatregelen om € 1.921.000 
te bezuinigen voor een sluitende begroting in 2023. Het voorstel wordt bespro-
ken tijdens de beeldvormende raadsvergadering op dinsdag 22 oktober.

De opgave voor de bezuinigingen 
voor de gemeente Goirle is groot.  
Dit betekent dat we er niet aan 
ontkomen om lastige en pijnlijke 
beslissingen te moeten nemen. De 
basis voor deze opdracht is dat het 
college wil dat onze voorzieningen in 
samenhang op peil zijn. Samen met 
inwoners en de organisatie zochten 
we naar bezuinigingsopties.  
Onze uitgangspunten hierbij waren de 
kaders die inwoners en de raad ons 
meegaven. Met dit voorstel denken 
wij robuuste keuzes aan de gemeente-
raad aan te reiken, aldus wethouder 
financiën Johan Swaans.
Inwoners werden gevraagd om op  
14 september tijdens de ‘Héé denk 
mee’-sessie na te denken over de 
begroting en hun ideeën hierover te 
delen. Daarnaast bracht de gemeente-
lijke organisatie per thema alle 
mogelijke bezuinigingsopties in beeld. 
Uitgangspunt is ‘samenhang’, waarbij 
samenwerking, efficiëntie en elkaar 
versterken centraal staan.  Daarnaast 
moet de gemeente kritisch zijn over 
de reikwijdte van haar opdracht. Waar 
ligt een verantwoordelijkheid van de 
gemeente en dragen we financieel bij 
en waar moeten de gebruikers zelf de 
financiële lasten dragen? Dit alles bij 
elkaar is de basis geweest waarop het 
college de voorstellen doet.

Basis bezuinigingspakket 
& bezuinigingen op thema
De tekorten in de aankomende jaren 
moeten worden gedekt uit de 
Algemene Weerstands Reserve 
(AWR) of uit eventuele éénmalige 
besparingen of opbrengsten. Om tot 
een sluitende begroting te komen in 
2023 is een bedrag van € 1.921.000 
nodig. Deze opgave is zodanig van 
omvang dat een aantal grootschalige 

basismaatregelen noodzakelijk is:
• Het verhogen van de onroerend 

zaakbelasting, de OZB, met 20%;
• Besparing op de gemeentelijke 

organisatie;
• Het stoppen met taken die niet  

bij de gemeente horen.
Daarnaast is per thema een bedrag 
aan bezuinigingen voorgesteld. De 
uitkomsten van de “Héé denk mee” 
bijeenkomst met de inwoners en de 
enquête zijn hierin meegenomen.
Dekkingsvoorstel 2020-2023
Op basis van deze bezuinigingen, 
heeft het college nu een dekkings-
voorstel gemaakt voor de meerjaren-
begroting 2020-2023. In 2020 is er 
nog een fors tekort op de begroting 
dat gedekt moet worden uit de 
Algemene Weerstands Reserve 
(AWR). Dit tekort is zo hoog omdat er 
voor de jeugdzorg extra onverwachte 
kosten zijn ingeboekt.

Toekomst
Onder andere opties als parkeerbe-
lasting, het privatiseren van sportvel-
den en -hallen en het realiseren van 
opbrengsten vanuit zonneparken en 
of windmolens wordt actief onder-
zocht en waar mogelijk voorbereid. 
Zo wordt het tekort dat uit de AWR 
gedekt moet worden verminderd en 
wordt de gemeente voorbereid op 
onder andere de extra kapitaallasten 
na de bouw van het Mill Hill en 
kosten vanuit de invoering van de 
regionale energiestrategie. Deze 
opbrengsten kunnen echter pas 
worden meegerekend na 2023.

Behandeling door de gemeenteraad
Dit dekkingsvoorstel is tot stand 
gekomen nadat de raad de voorge-
stelde voorjaarnota van het college 
alleen ter kennisname heeft aange-

GESCHIEDENIS

Tentoonstelling
De moeilijke weken voorafgaand aan 
de bevrijding zijn beschreven in de 
dagboeken van enkele Goirlenaren. 
Hun getuigenissen maken deel uit 
van de tentoonstelling over de 
bevrijding van Goirle. 

Deze tentoonstelling, georganiseerd 
door de Heemkundige Kring is tot 27 
oktober te zien in Het Heem aan de 
Nieuwe Rielseweg 41-43. De bezoek-
dagen zijn 19, 20 en 27 oktober.  
De toegang is gratis. De openingstij-
den zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Wandeling 20 oktober
Op 20 oktober kunt u deelnemen aan 
een wandeling door Goirle waarbij 
verschillende locaties worden 
bezocht die van betekenis waren bij 
de bevrijding van Goirle. Deelname is 
gratis. Aanmelden kan via secretari-
aat@heemkundekring-goirle.nl.

Activiteiten op 26 & 27 oktober
Op zondag 26 oktober herdenken wij. 
En op zondag 27 oktober vieren wij 
de bevrijding. Op www.goirle.nl vindt 
u het complete programma terug 
door te zoeken op ‘bevrijding’.

75 JAAR BEVRIJDING IN GOIRLE
In oktober herdenken we dat Goirle 75 jaar geleden werd bevrijd. De laatste 
maand van de bezetting, oktober 1944, was een bijzonder zware tijd vanwe-
ge de vele, heftige beschietingen. En met veel slachtoffers en grote materiële 
schade tot gevolg. 

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 22 oktober 2019, 
raadzaal gemeentehuis

De hamerraad is een besluitvormen-
de raadsvergadering, waarin alleen 
over agendapunten waarvoor geen 
of zeer beperkte beraadslaging nodig 
is, wordt besloten.

Hamerraad, 19.30 uur 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststel-

len bestemmingsplan Abcovense-
weg 23 en 23A

4. Raadsvoorstel Verordening 
rechtspositie raads,- commissie,- 
en burgerleden gemeente Goirle 
2019

5. Raadsvoorstel toestemming 
aanpassing gemeenschappelijke 
regeling Hart van Brabant

6. Raadsvoorstel vaststellen 
kadernota integrale veiligheid 
2019-2022

7. Raadsvoorstel Rapport ‘Naar 
begrip van en grip op de uitvoe-
ring van de WMO’ van de 
rekenkamercommissie.

8. Raadsvoorstel opdrachtbevesti-
ging accountantscontrole 2019

9. Afsluiting

Beeldvormend, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Presentatie BURAP II
 Wisseling
4. Raadsvoorstel begroting 2020
5. Afsluiting

Meer informatie en uitzendingen van 
vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

nomen. Het college bood het 
dekkingsvoorstel donderdag 10 
oktober aan de gemeenteraad aan. 
Deze wordt besproken tijdens de 
beeldvormende vergadering op 22 
oktober. 

Besluitvorming
De raad bereidt de besluitvorming 
voor tijdens een vergadering op 22 
oktober (beeldvormend) en een 
vergadering op 29 oktober (oordeels-
vormend). Op 12 november besluit de 
gemeenteraad over het begrotings-
voorstel en het dekkingsplan 2020. Op 
https://raad.goirle.nl/themas/
begroting-2020 vindt u alle relevante 
documenten. Ook kunt u hier de 
begroting 2020 online raadplegen. 

Alle vergaderingen van de gemeente-
raad zijn bovendien live te volgen én 
terug te kijken via https://raad.goirle.
nl. Wilt u uw mening kenbaar maken 
aan de raad? Stuur een mail aan 
gemeenteraad@goirle.nl of neemt u 
daarvoor contact op met de griffie, 
via (013) 531 06 10.

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl
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Steeds meer mensen zorgen langere tijd 
voor iemand in hun omgeving. Bijvoor-
beeld omdat deze persoon gehandicapt, 
langdurig ziek of (hoog)bejaard is. Vaak 
helpen zij bij huishoudelijke taken, het 
doen van de administratie of ondersteu-
ning bij persoonlijke verzorging.  
Dit is geen gemakkelijke taak en 
daarvoor mogen de mantelzorgers in de 
gemeente Goirle absoluut in het 
zonnetje gezet worden. Dat gebeurt dit 
jaar op zondag 10 november: de Dag 
van de Mantelzorg.

Ongedwongen sfeer
Op deze dag organiseert ContourdeT-
wern, in opdracht van de gemeente 
Goirle, speciaal voor alle mantelzorgers 

uit Goirle en Riel een ontspannen 
middag met een leuk programma. 
Tijdens deze middag komt u in contact 
met andere mantelzorgers en kunt u 
genieten van livemuziek. Bovendien 
mag u ’s avonds ter afsluiting kosteloos 
aanschuiven bij een gezellig diner.

Aanmelden
U bent als mantelzorger van harte 
welkom in Gasterij De Commanderie om 
in een ongedwongen sfeer te genieten 
zonder aan uw zorgtaak te hoeven 
denken. Deelname aan deze dag is 
gratis, op voorwaarde dat u zich wel 
voor 1 november aanmeldt via (013) 
531 91 91 of door te mailen naar 
infogoirle@contourdetwern.nl.
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   PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen 
nadat de omgevingsvergunning is verleend 
en is toegezonden aan de aanvrager.
Abcovenseweg 20b, Goirle: kappen van 
20 bomen (ingekomen 2-10-2019)      
Burgemeester Voskensstraat 5, Goirle: 
uitbreiden woning met aan- en opbouw 
(ingekomen 2-10-2019)
Edisonstraat 19, Goirle: wijzigen gevel en 
intern verbouwen pand (ingekomen 
26-9-2019)      
Edisonstraat 19, Goirle: wijzigen van 
gebruik van pand (ingekomen 27-9-2019)
Fabriekstraat 55-01 t/m 55-10, Goirle: 
wijzigen brandcompartimenten 
(ingekomen 5-10-2019)
Fabriekstraat 57, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 6-10-2019)
Irenestraat 7, Goirle: uitbreiden woning 
op eerste etage (ingekomen 2-10-2019)      
Leijzoom 25, Goirle: uitbreiden woning 
(ingekomen 8-10-2019)
Muldersweg 11, Goirle: kappen conifeer 
(ingekomen 8-10-2019)

Urnenveld 4, Goirle: tijdelijk plaatsen 
woonunit met instandhoudingstermijn 
van een jaar (ingekomen 3-10-2019)
Van Malsenstraat 1, Goirle: tijdelijk 
bieden pop-up slaapbeleving in Maria 
Boodschapkerk (ingekomen 8-10-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester Philipsenstraat 2, Goirle: 
kappen kastanjeboom (verzonden 
7-10-20169)                          
Heisteeg 2, Riel: aanleggen uitrit 
(verzonden 7-10-2019)                             
Tilburgseweg 153, kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie A 3554: kappen 
drie bomen en verplaatsen boom 
(verzonden 3-10-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

RECTIFICATIE
Ontwerp-bestemmingsplan “Boschkens 
fase 4C” (Goirle) en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 
de Wet geluidhinder met ingang van 17 

oktober 2019 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp-bestemmingsplan 

“Boschkens fase 4C” (NL.IMRO.0785.
bp2019002boschkens-ow01) en het 
daarop betrekking hebbende;

- ontwerpbesluit hogere grenswaarde op 
grond van de Wet geluidhinder.

Ontwerp-bestemmingsplan  
“Boschkens fase 4 C”
Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot 
het bouwen van maximaal 22 woningen 
ten noorden van de Rillaersebaan en 
achter de percelen aan de Tilburgseweg, 
in de kern Goirle. Aan de westzijde wordt 
het plangebied begrensd door de 
Venneweg. Voor de exacte begrenzing 
van het plangebied wordt verwezen naar 
de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage, opdan, of na afspraak, worden 

ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar op 
de gemeentelijke website www.goirle.nl 
 en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder over het ontwerp-be-
stemmingsplan zijn zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Goirle, 
naar keuze, op de volgende wijze:
*  schriftelijk (adres: gemeenteraad van 

Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
*  mondeling, na afspraak met de behande-

lend ambtenaar (telefoon 013-5310658).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend voornemens, 
zijn ten behoeve van de nieuwe ruimtelij-
ke ontwikkeling voor het plangebied van 
het bestemmingsplan “Boschkens fase 
4C” hogere grenswaarden vast te stellen 
in de zin van de Wet geluidhinder. Het 
bestemmingsplan voorziet in de bouw 
van 22 woningen. De maximaal vast te 
stellen hogere grenswaarde is 58 dB.
 
Ter visie en reageren
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
en de daarop betrekking hebbende 
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor 

een beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen tijdens openingstij-
den bij de receptie van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. Het 
ontwerp-besluit is raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website www.goirle.nl 

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden over het 
ontwerp-besluit hun zienswijze naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle, 
naar keuze, op de volgende wijze:
*  schriftelijk (adres: gemeenteraad van 

Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
*  mondeling, na afspraak met de 

behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310802).

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken  vinden 
op www.goirle.nl/klachtenenbezwaar. U 
kunt daar ook digitaal bezwaar maken. 
Let op: staat de verzenddatum bij een 
besluit? Dan start de bezwaartermijn de 
dag ná de verzendddatum. Meer 
informatie via T (013) 5310 610. 
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