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1  SO Vaststelling Beleidskader Statushouders en inburgeraars 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden 
voor de nieuwe Wet inburgering. In deze wet staat het zo snel 
mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het liefst via 
betaald werk, centraal. 
  
De implementatie van de nieuwe wet is in volle gang. Het 
beleidskader geeft het kader en de koers weer van hoe de gemeente 
uitvoering wil geven aan de nieuwe Wet inburgering. Dit doen wij 
lokaal met het uitvoeren van de integrale aanpak van statushouders 
en inburgeraars, waar we in 2019 mee zijn gestart. Daarnaast heeft 
de gemeente deelgenomen in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant 
aan de regionale pilot Inburgering+, waarin gemeenten in de 
arbeidsmarktregio Midden-Brabant hebben verkend hoe zij de 
verschillende wettelijk verplichte taken van de nieuwe Wet 
inburgering willen gaan organiseren; wat gemeenten zelf doen, wat 
door derden en op welk schaalniveau. Dit is vastgelegd in een 
startnotitie die in juli 2020 is vastgesteld door alle colleges. Op basis 
van de regionale startnotitie is ter verdieping dit beleidskader 
opgesteld waarin de kaders van de nieuwe wet en onze te 
organiseren lokale dienstverlening zijn vastgelegd. De beleidsnota 
geeft inzicht in de uitgangspunten, resultaten en werkwijze die wij 
beogen met onze dienstverlening aan statushouders en inburgeraars. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het ‘Beleidskader Statushouders en 
Inburgeraars’. Integrale aanpak in de gemeente Goirle, 
2022- 2026.’ 

2. De gemeenteraad informeren middels een 
raadsinformatiebrief ‘Beleidskader Statushouders en 
Inburgeraars. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Convenant groene handhaving 
 
Toelichting: 
In 2017 is het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’ 
afgesloten voor 2 jaar. Op 7 augustus 2018 heeft u besloten (2017-
013228) toe te treden tot dit convenant en op 17 december 2019 
heeft u besloten om het tijdelijk te verlengen. Het convenant heeft 
als doel mogelijk te maken dat groene buitengewone 
opsporingsambtenaren (boa’s) in domein II ook buiten de grenzen 
van het eigen werkterrein kunnen optreden, dat wil zeggen in het 
werkgebied van andere convenant partners waarmee 
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Dit heeft een juridische basis 
nodig omdat het optreden van boa’s wettelijk beperkt is tot het 
grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, 
waterschap, terreinbeheerder). Met de afspraken wordt de 
veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet in 
Noord-Brabant vergroot. Door de uitwisseling van kennis en 
ervaringen kan een kwaliteitsslag worden gemaakt. De wens van 
betrokken partijen was en is een convenant voor onbepaalde tijd. Dit 
nieuwe Convenant groene handhaving 2021 geeft daar invulling aan. 
 
Besluit:  
De samenwerking in het buitengebied te continueren en het 
bijgevoegde ‘Convenant Groene handhaving Noord-Brabant’ voor 
onbepaalde tijd te verlengen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Inkoopstrategie inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning 
gemeenten GHO 
 
Toelichting: 
In het POHO Sociaal Domein Hart van Brabant hebben de 
wethouders van de GHO-gemeenten ingestemd met het verlengen 
van de huidige overeenkomsten met de aanbieders Huishoudelijke 
Ondersteuning tot 1 juli 2022 en het opnieuw aanbesteden van de 
Huishoudelijke Ondersteuning in GHO-verband. Dat betekent dat de 
nieuwe overeenkomsten met toekomstige aanbieders per 1 juli 2022 
moeten worden afgesloten. Voor het opstellen van de 
inkoopdocumenten is het van belang dat we een inkoopstrategie 
opstellen. In de inkoopstrategie worden de belangrijkste 
onderwerpen en uitgangspunten voor de nieuwe inkoop vastgelegd. 
De managers van de GHO-gemeenten hebben opdracht gegeven tot 
het opstellen van een inkoopstrategie voor de aanbesteding 
Huishoudelijke Ondersteuning 2022. Op 4 oktober 2021 hebben alle 
aanbieders ingestemd met het verlengen van de huidige 
overeenkomst tot 1 juli 2022 en zijn zij geïnformeerd over de nieuwe 
aanbesteding in voorbereiding. Op 22 december 2021 heeft er een 
marktconsultatiegesprek met alle huidige aanbieders 
plaatsgevonden. In het marktconsultatiegesprek hebben wij een 
dialoog gevoerd met de aanbieders over de nieuwe aanbesteding en 
hen bevraagd op de meest belangrijke inkooponderwerpen: het 
voortzetten van de huidige diensten en producten, het uitvoeren van 
een kostprijsonderzoek, het HHM model*. De inbreng van de 
aanbieders nemen we mee bij het opstellen van de 
inkoopdocumenten. De inkoopstrategie is ter consulatie aan de 
adviesraden van de GHO-gemeenten voorgelegd. De reactie van de 
participatieraad gemeente Goirle is verwerkt in dit voorstel. 
In dit voorstel leggen wij de inkoopstrategie Wmo huishoudelijke 
ondersteuning ter besluitvorming aan u voor. 
*) HHM is de naam van het adviesbureau dat dit normenkader voor 
de indicatiestelling heeft ontwikkeld. 
 
Besluit:  
1. De inkoopstrategie Wmo huishoudelijke ondersteuning vast te 
stellen; 
2. Kennis te nemen van de reactie van de participatieraad; 
3. In te stemmen met het antwoord van het college aan de 
participatieraad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 BV Decembercirculaire 2021 gemeentefonds 
 
Toelichting: 
Op 14 december is de decembercirculaire 2021 verschenen. De 
circulaire informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van 
de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de 
decentralisatie-uitkeringen voor de jaren 2021 en verder. De 
circulaire bevat ook informatie over het aanvullende 
compensatiepakket in verband met de financiële gevolgen van de 
coronacrisis, (het 6e corona-steunpakket). Zoals te doen gebruikelijk 
worden het college en de gemeenteraad geïnformeerd over de 
belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire en over wat dat 
betekent voor de gemeente Goirle. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2021 van het 
gemeentefonds; 

2. In te stemmen met het budgettair neutraal verwerken van 
diverse taakmutaties tot een bedrag van € 313.000; 

3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

 
 


