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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Goorweg 3 
 
Toelichting: 
Op 20 juli 2021 heeft uw college medewerking verleend aan het 
opstarten van een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) om de realisatie van 1 (extra) woning en 3 
recreatiewoningen mogelijk te maken op het perceel Goorweg 3 in 
Riel. Het (concept) voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, 
is ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden. De tervisielegging van 
het voorontwerpbestemmingsplan kan derhalve worden gestart. 
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg 
worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte worden ten 
behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure een aantal 
punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor niet telkens 
een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het (concept) 
voorontwerpbestemmingsplan; 

2. Inspraak te starten; 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO (Meer)jarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling 
verbonden met de Diamant-groep (DG). 
Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, 
Hilvarenbeek en Tilburg heeft de 
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen 
aan de DG. De DG is voor Goirle een belangrijke partner om kwetsbare 
personen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. 
 
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de 
(meer)jarenbegroting 2023-2026 toegezonden aan de deelnemende 
gemeenten. Normaliter wordt ook de jaarrekening toegezonden, maar 
deze kan nog niet voorgelegd worden omdat de jaarrekening nog niet 
is vastgesteld door het bestuur. De Raad kan ten aanzien van de 
begroting zienswijzen kenbaar maken. De begroting is tot en met 2023 
sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke 
bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage kan in deze jaren nog 
gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de DG. Vanaf 
2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. 
 
Besluit:  

1. De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting van de 
Diamant-groep ter bespreking aan de 

Raad toe te zenden. 
2. Aan de Raad adviseren geen zienswijze kenbaar te maken. 
3. In de begroting 2023 e.v. rekening te houden met een 

gemeentelijke bijdrage aan de Diamant- 
groep en met een compensatie daarvan uit de algemene reserve van 
de Diamant-groep. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Tijdelijke subsidieregeling Cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 
gemeente Goirle 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft verschillende corona compensatiepakketten 
ontvangen van het Rijk. Hiertoe behoren ook cultuurmiddelen 
waarmee gemeenten in staat gesteld worden om culturele instellingen 
te ondersteunen en de lokale culturele infrastructuur in stand te 
houden. Het college is gemandateerd om over de besteding van deze 
middelen te beslissen. Het college heeft op 7 december 2021 besloten 
om een deel van de Rijksmiddelen in te zetten voor de subsidieregeling 
‘Cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle’. Er 
hebben 15 cultuurbeoefenaars (stichtingen, verenigingen, ZZP-ers) een 
aanvraag ingediend. De domeinmanager sociaal is gemandateerd om 
subsidies tot € 10.000,00 te verlenen, maar in het kader van de 
transparantie worden in dit advies de voorgestelde subsidiebedragen 
per cultuurbeoefenaar aan uw college voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidiebedragen die 
zijn aangevraagd voor de tijdelijke subsidieregeling 
‘cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis gemeente Goirle’. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 BV Uitgangspunten begroting 2023 
 
Toelichting: 
Ieder jaar wordt er een besluit genomen met betrekking tot de te 
hanteren uitgangspunten voor de nieuw op te stellen begroting en de 
meerjarenramingen. 
Dit maakt deel uit van de Perspectiefnota die we jaarlijks in het 
voorjaar opstellen. 
Echter in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen komen we niet 
met een Perspectiefnota en dat betekent dat we uitgangspunten voor 
de nieuwe begroting met een apart raadsvoorstel en -besluit 
voorleggen aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 
2023. 

2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit. 
 

5 BV Vaststellen jaarstukken 2021 
 
Toelichting: 
Het doel van dit advies is het college de jaarstukken 2021 vast te laten 
stellen. Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar 
verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, dit vindt aan 
de hand van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) plaats. De 
raad stelt de jaarstukken vast en het college dient de vastgestelde 
jaarstukken voor 15 juli 2022 naar Gedeputeerde Staten te verzenden. 
De concept jaarstukken 2021 zijn in maart 2021 met u besproken en de 
bevindingen van de accountant zijn verwerkt. De controle door de 
accountant is bijna afgerond en wij achten de kans klein dat de 
accountant nog bevindingen heeft, die tot wijzigingen in de jaarstukken 
2021 zullen leiden. Gezien het feit dat de jaarstukken voor 15 juli 2022 
verstuurd moeten worden, gaan de jaarstukken 2021 nu de 
bestuurlijke route in, ondanks dat de accountant nog niet volledig klaar 
is met de controle. Mochten er nog wijzigingen voortkomen uit de 
laatste controles, dan wordt het college en de raad op de hoogte 
gebracht van de wijzigingen en ontvangt iedereen de gewijzigde 
jaarstukken. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de jaarstukken 2021; 
2. De raad adviseren in te stemmen met het bijgevoegd 

raadsvoorstel en besluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 BV Bestuursrapportage I 2022 
 
Toelichting: 
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2022 volgt, na het 
vaststellen van de begroting, 
 nu de 1e bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de 
stand van zaken na de eerste drie maanden van het jaar (peildatum 1 
april 2022). Naast vermelding van beleidsmatige en financiële 
afwijkingen bevat de BURAP voorstellen tot bijsturing op beleid en/of 
middelen, en vermeld het de eventuele kansen en risico’s per thema. 
Daarnaast geven we een update over de stand van zaken rondom de 
vastgestelde, nog te realiseren bezuinigingen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage (burap) 2022 
en deze met het bijbehorende raadsvoorstel ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

7 SO Subsidie Stichting Dorpscollectief Riel toevoegen aan de lijst van 
structurele waarderingssubsidies 
 
Toelichting: 
De afgelopen maanden is de aanvraag incidentele Activiteitensubsidie 
van Stichting Dorpscollectief Riel binnengekomen. Deze subsidie heeft 
al tweemaal een incidentele subsidie ontvangen. De beleidsregels voor 
subsidiering 2018 schrijven voor dat een activiteitensubsidie maximaal 
twee keer voor dezelfde activiteit wordt verstrekt. In dit collegeadvies 
wordt de subsidieaanvraag voorgelegd, omdat deze voor een derde 
keer incidentele activiteitensubsidie heeft aangevraagd. Omdat 
Stichting Dorpscollectief Riel belangrijk is voor het dorp en structureel 
bijdraagt aan maatschappelijke doelen, is het advies om deze subsidies 
toe te voegen aan de lijst van structurele waarderingssubsidies. 
 
Besluit:  

1. Subsidie Stichting Dorpscollectief Riel toevoegen aan de lijst 
van structurele waarderingssubsidies 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Collegeadvies Bestedingsvoorstel eerste tranche NPO-middelen 
 
Toelichting: 
Door de coronacrisis ziet het leven er voor iedereen anders uit. Er is 
sprake van een toenemende mentale problematiek onder mensen en 
uit onderzoek blijkt dat deze crisis en de beperkende maatregelen met 
name onze jeugd, kinderen en jongvolwassenen heeft geraakt en dat 
nog steeds doet. Dit zien we in Goirle ook en blijkt ook uit de ingevulde 
opleggers vanuit de scholen. Kinderen en jongeren verdienen alle 
kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Om dit, ook 
tijdens en na de coronacrisis, mogelijk te maken heeft het kabinet 8,5 
miljard euro beschikbaar gesteld in het ‘’Nationaal Programma 
Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief’’ (NPO). Het 
doel van het NPO is om leerlingen en studenten tot en met juli 2025 te 
helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de 
coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. 
 
Besluit:  

1. In tranche I het bedrag van € 370.662 van het totaalbedrag 
van € 517.212 te bestemmen voor tijdelijke, aanvullende 
activiteiten, waarbij we het welzijn en de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren ondersteunen. Daartoe in te stemmen 
met het Goirles Programma Onderwijs 2021-2025, Tranche I. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 SO GR RAV versie 7.0, (concept) begroting RAV 2023, jaarstukken RAV 
2021 
 
Toelichting: 
Op 11 april 2022 hebben wij van de Regionale ambulance voorziening 
Brabant Midden-West-Noord, (hierna te noemen de RAV) een verzoek 
ontvangen om voor 6 juli 2022 in te stemmen met een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. Daarnaast ontvingen we de begroting 
2023 waarop een zienswijze wordt gevraagd van de gemeenteraad. Op 
grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze op 
de begroting naar voren te brengen, voordat het Algemeen Bestuur 
van de RAV de begroting vaststelt op 6 juli 2022. 
 
Besluit:  

1. Aan de gemeenteraad voor te leggen om in te stemmen met 
de Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 van de Regionale 
Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord via 
bijgaand raadsvoorstel. 

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel om een positieve 
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de 
RAV Brabant Midden-West-Noord 

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de RAV 
Brabant Midden-West-Noord en in te stemmen om deze ter 
kennisgeving door te geleiden naar de raad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 SO (concept) begroting GGD 2023 en jaarstukken 2021 
 
Toelichting: 
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 19 
gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert 
voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het 
terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de 
Wet publieke gezondheid middels het basispakket. Het basispakket 
bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het uniforme deel is 
voor alle gemeenten gelijk en bestaat onder andere uit 
infectieziektebestrijding, technische hygiëne zorg en basistaken 
jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel, de lokale accenten, kunnen per 
gemeente verder worden ingevuld. 
De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar 
alle gemeenten (bijlage 2). De ontwerpbegroting is een concrete 
uitwerking van de Kadernota 2023 en de beleidsvisie 2019 - 2023 van 
de GGD Hart voor Brabant. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende 
gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren 
brengen, vóórdat het algemeen bestuur (AB) de begroting vaststelt. De 
begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 7 juli 2022. 
 
Besluit:  

Instemmen met het concept-raadsvoorstel begroting 2023 en 
jaarrekening 2021 GGD Hart voor Brabant om: 

  
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 

2023 van de GGD Hart voor Brabant 
2. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 37,18 per 

inwoner 
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart 

voor Brabant. 
 

 
 
 


