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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Integraal veiligheidsbeleid gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk 2023-2026 
 
Toelichting: 
De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken steeds 
meer samen, ook op het gebied van veiligheid. Waar in de afgelopen 
jaren elke gemeente haar eigen veiligheidsbeleid had, hebben we de 
handen ineengeslagen om te komen tot het voorliggend integraal 
veiligheidsbeleid.  
  
Het betreft beleid met daarin onze prioriteiten voor de komende vier 
jaar, waarbij ruimte is voor ieders lokale inbreng en dat is opgesteld 
en vormgegeven in samenwerking met onze veiligheidspartners. 
  
Het voorstel aan de gemeenteraad is om het integraal 
veiligheidsbeleid vast te stellen. Het bijgevoegde raadsvoorstel 
voorziet daarin. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. Voor te stellen aan de raad om het integraal 

veiligheidsbeleid Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 2023-
2026 vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Afgifte beschikking en definitieve VVGB voor het zonnepark aan de 
Abcovensedijk ong. te Goirle 
 
Toelichting: 
Na afgifte van de ontwerp VVGB door de raad heeft deze samen met 
de ontwerp beschikking voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn er zeven zienswijzen ingediend. De 
ingediende zienswijzen, die zich zowel tegen de ontwerp beschikking 
als de ontwerp VVGB zijn beoordeeld, geven naar ons oordeel geen 
aanleiding om de VVGB niet te verstrekken. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de reactie op de ingediende 
zienswijzen op de ontwerp beschikking en ontwerp VVGB 
(Verklaring van geen bedenkingen), zoals verwoord in de 
bijgevoegde “Nota beantwoording van zienswijzen”. 

1. De gemeenteraad voor te stellen om een definitieve VVGB 
af te geven voor het project zonnepark aan de 
Abcovensedijk ong., conform het bijgevoegde 
raadsvoorstel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Verordening Jeugdhulp gemeente Goirle 2023 
 
Toelichting: 
Per januari 2023 gaan de nieuwe contracten in voor de jeugdhulp in 
Regio hart van Brabant. Dit brengt een aantal wijzigingen mee voor 
de verordening jeugdhulp. Ook de start van het Dorpsteam Goirle en 
de daarmee samenhangende wijzigingen in het proces vragen om 
aanpassing van de verordening. Het gaat om enkele kleine 
wijzigingen omdat de verordening vorig jaar nog uitgebreid is 
aangepast en het proces op hoofdlijnen niet verandert. Wel is het 
noodzakelijk om deze wijzigingen te doen zodat het proces en de 
voorzieningen op de juiste manier zijn weergegeven in de 
verordening en het aansluit op de nieuwe contracten met de 
zorgaanbieders. We leggen u de verordening en het bijbehorende 
raadsvoorstel voor om deze ter vaststelling door te geleiden naar de 
raad. 
 
Besluit:  

1. De raad te adviseren de Verordening jeugdhulp gemeente 
Goirle 2023 vast te stellen; 

2. De Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 
gelijktijdig in te trekken; 

3. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad 
d.d. 11 oktober 2022; 

4. In te stemmen met de concept reactie van het college aan 
de Participatieraad.. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 BV September circulaire 
 
Toelichting: 
Enkele dagen na Prinsjesdag is de september circulaire verschenen. 
Daarna zijn er nog bijgestelde versies verschenen vanwege fouten in 
de bestanden. De circulaire informeert gemeenten over de omvang 
en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen 
en de decentralisatie-uitkeringen voor de jaren 2022 en verder. 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. 
  
In de septembercirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 
bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse 
bijstelling van het accres. De stijging van het accres is gesplitst in een 
volumedeel en een nominaal deel. Voor wat betreft het volumedeel 
zijn de accressen voor de jaren 2022 tot en met 2025 bevroren. Het 
nominale deel beweegt mee met de loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Besluit:  

1. Af te wijken van de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten voor wat betreft de te reserveren 
bedragen voor loon- en prijsindexatie en voor de 
energietoeslag; 

2. In te stemmen met het reserveren van de budgetten voor 
de taakmutaties; 

3. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 
Septembercirculaire 2022 en 

4. In te stemmen met verwerking van de effecten in de 2e 
Burap 2022, de 1e Burap 2023 en de meerjarenraming 
2024-2026 en de raad te informeren aan de hand van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

 
  


