
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juli 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Aanpassen mandaatoverzicht behorend bij mandaatbesluit 2021 
 
Toelichting: 
In februari 2021 hebben we gezien de nieuwe organisatiestructuur het 
mandaatoverzicht aangepast. Aan de hand van een aantal concrete casussen 
zijn we erachter gekomen dat het mandaat op twee punten beter ingericht kan 
worden en doen daarvoor dit voorstel. Het gaat om het wijzigen of intrekken 
van een omgevingsvergunning en om het afwijzen van een handhavingsverzoek. 
In de eerste situatie wordt voorgesteld het wijzigen of intrekken van een 
omgevingsvergunning ook door de jurist en de toezichthouder namens het 
college te laten ondertekenen, in overleg met de portefeuillehouder. De 
vergunningverleners en beoordelaar bouwvoornemens konden een dergelijk 
besluit al ondertekenen. In de tweede situatie wordt voorgesteld de afwijzing 
van een handhavingsverzoek door de jurist namens het college te laten 
ondertekenen, in overleg met de portefeuillehouder. 
 
Besluit:  
De wijziging in het bijgevoegde mandaatoverzicht vast te stellen voor het 
Domein Fysiek 
 

2 FY Principeverzoek 26 woningen Zandeind ong. Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 26 starterswoningen 
op het nog onbebouwde perceel op de hoek Zandeind – Zeggestraat in Riel. Dit 
kan niet binnen het geldende bestemmingsplan dat op deze locatie slechts 
ruimte biedt voor 2 aaneengebouwde woningen of maximaal 2 vrijstaande 
woningen. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is een 
planologisch-juridische procedure in de vorm van een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 
 
Besluit:  
Geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging ten 
behoeve van 26 woningen aan het Zandeind ong. in Riel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Principeverzoek woning Ronde Akkers ong. Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 1 vrijstaande 
woning aan de Ronde Akkers in Riel. Dit kan niet binnen het geldende 
bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is een 
planologisch-juridische procedure in de vorm van een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 
 
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan een planologisch-juridische procedure ten 
behoeve van de realisatie van één vrijstaande woningen aan de Ronde Akkers 
in Riel, onder de voorwaarde dat: 
-          de woning vrijstaand, met ruimte tussen de bebouwing, wordt 
gesitueerd en in hetzelfde ritme als het aangrenzende 
           plan; 
-          de woning levensloopbestendig en duurzaam is; 
-          bestaande bomen langs de Ronde Akkers behouden blijven; 
-          op eigen terrein voorzien wordt in de parkeerbehoefte; 
-          de openbare ruimte kan worden aangepast ten behoeve van de 
ontsluiting van het perceel; 
-          een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Principeverzoek woning en 3 recreatieverblijven Goorweg 3 Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor één extra woning en de realisatie van 3 
recreatieverblijven aan de Goorweg 3 in Goirle. Verzocht wordt om de 
bestaande Vlaamsche schuur, die nu als groepsaccommodatie in gebruik is, als 
woning te mogen verkopen. Verzocht wordt om het aanbod aan 
recreatiewoningen op het terrein te mogen vergoten met 3 recreatiewoningen. 
Hiervoor zal de bestaande verouderde schuur gesloopt worden. Het is de 
bedoeling om ook een groot deel van de bestaande verharding te slopen. Met 
de opbrengst van de verkoop kan de oude schuur worden gesaneerd, kan het 
asbest dak van de opslagloods worden vervangen, kunnen de 
recreatieverblijven worden gerealiseerd en kan het perceel landschappelijk 
kwaliteit worden versterkt. Bedoeling is dat de huidige woning Goorweg 3 en de 
Vlaamse Schuur gebruik maken van dezelfde inrit, zodat er qua beeld sprake 
blijft van een agrarisch erf (karakteristieke boerderijwoning met bijbehorende 
Vlaamse schuur). Om medewerking te verlenen aan het initiatief dient het 
bestemmingsplan gewijzigd te worden. 
 
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan één extra woning en de realisatie van 3 
recreatieverblijven aan de Goorweg 3 in Goirle, onder de voorwaarden dat: 

1. De woning wordt gerealiseerd in of op de plaats van de bestaande 
bebouwing, zoals wordt voorgesteld. 

2. De status als gemeentelijk monument niet wordt aangetast. 
3. Aansluiting wordt gezocht bij de regels die voor wat betreft 

maatvoering gelden voor woningen en recreatieverblijven in het 
geldende bestemmingsplan Buitengebied. 

4. De 3 recreatieverblijven worden gesitueerd om en nabij de plaats 
van de bestaande verouderde schuur. 

5. De bestaande verouderde schuur wordt gesloopt en de hoeveelheid 
verharding op het perceel wordt verminderd. 

6. De woning en de recreatiewoningen landschappelijk worden 
ingepast overeenkomstig de spelregels die voor erven in het 
Landschapsbeleidsplan zijn opgenomen. 

7. De woning en recreatieverblijven worden ontsloten vanaf de 
bestaande ontsluiting en op eigen terrein voorzien wordt in de 
parkeerbehoefte conform de geldende parkeernormen. 

8. Uit milieuonderzoek blijkt dat de woning geen belemmering vormt 
voor omliggende agrarische bedrijven. 

9. Een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
10. De aanvrager met succes een bibob onderzoek doorloopt. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY start formele bestemmingsplanprocedure Twee woningen, Heisteeg 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Twee woningen, Heisteeg" heeft vanaf 8 
april 2021 tot en met 28 april 2021 ter inzage gelegen. Direct omwonenden en 
andere belanghebbenden hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om een inspraakreactie in te dienen. Een tweetal (semi) overheidsinstanties 
hebben daarentegen wel een inspraakreactie ingediend. Van de ingekomen 
inspraakreacties is een verslag opgesteld en is als bijlage toegevoegd aan dit 
voorstel. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt het 
voorontwerpbestemmingsplan op een aantal punten (redactioneel) aangepast 
c.q. aangevuld waardoor er tegemoet wordt gekomen aan de ingediende 
inspraakreacties. Door in te stemmen met het eindverslag inspraakprocedure 
en de daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien van het 
voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische procedure 
(terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) opgestart worden. 
  
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure 
voorontwerpbestemmingsplan en het eindverslag van het gevoerde 
overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro inzake "Twee woningen, 
Heisteeg”; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in de twee eindverslagen; 

3. Genoemde eindverslagen vast te stellen en de insprekers schriftelijk 
te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van de vastgestelde 
eindverslagen; 

5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Twee woningen, Heisteeg” 
gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 

  
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Principeverzoek Ome Neeff 
 
Toelichting: 
Op 23 februari 2021 heeft uw college randvoorwaarden vastgesteld voor onder 
andere de locatie Dorpsstraat 52 in Goirle, zie bijlage 8. Inmiddels heeft de 
eigenaar van deze locatie een plan uitgewerkt dat voldoet aan deze 
randvoorwaarden, zie bijlagen 1 t/m 5. 
Het plan bestaat uit maximaal 14 middeldure koopappartementen (max € 
275.000,00). 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie 
Dorpsstraat 52 te Goirle ten behoeve van maximaal 14 
appartementen, onder de voorwaarden dat: 

2. Meer aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke en 
klimaatadaptieve kwaliteit van de inrichting van het binnenterrein; 

3. De kwaliteit van het geschetste beeld van de gevels wordt 
waargemaakt bij de uitwerking van het plan. 

4. De raad te informeren met de bijgevoegde RIB. 
  

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY Nieuwe achtervangovereenkomst WSW 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft een zogenaamde ‘achtervangovereenkomst’ met het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In deze overeenkomst is 
opgenomen dat wij in staan voor leningen van Woonstichting Leystromen. Het 
WSW borgt leningen van woningcorporaties, waardoor woningcorporaties voor 
de bouw van sociale huurwoningen goedkopere geldleningen kunnen aangaan 
dan andere partijen op de woningenmarkt. Het Rijk en gemeenten staan elk 
voor 50% in de achtervang bij het WSW (25% wordt verdeeld over alle 
gemeenten en 25% wordt toegerekend aan 1 gemeente die in de 
leningovereenkomst is vermeld). Dit betekent dat als een corporatie niet aan 
zijn financiële verplichtingen kan voldoen, het WSW zorgt dat rente en aflossing 
van leningen doorgaan. WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Pas als dat 
onvoldoende is, komen Rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om 
renteloze leningen te verstrekken. Het risico voor de achtervangers is overigens 
beperkt, tot nu toe heeft WSW daar nooit in zijn bestaan een beroep op 
gedaan. 
Op dit moment vragen WSW en de VNG om een nieuwe 
achtervangovereenkomst te sluiten. Hierin zijn ten opzichte van de bestaande 
overeenkomst wijzigingen opgenomen die de positie van WSW ten opzichte van 
de deelnemende corporaties verduidelijken. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe 
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021. 

2. Kennis te nemen van de aankondiging van Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw dat er enkele wijzigingen in bestaande 
achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later 
dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Collegeadvies afspraken BW LVB 2022 
 
Toelichting: 
Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de Wmo verantwoordelijk voor 
beschermd wonen (BW) voor mensen die vanwege psychiatrische en 
psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. De 
gemeente Tilburg voert deze taak uit voor de regio Hart van Brabant. 
In de loop van 2015 werd duidelijk dat een groep kwetsbare mensen bij het 
opstellen van de wetgeving ‘vergeten’ is. Dit zijn de personen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB). Het Rijk heeft voor deze LVB doelgroep 
middelen vrijgemaakt in 2016 en deze beschikbaar gesteld aan de individuele 
gemeenten. Hiermee kwam de verantwoordelijkheid voor BW voor deze LVB 
doelgroep bij de lokale gemeenten te liggen terwijl de verantwoordelijkheid van 
de doelgroep psychiatrische en psychosociale problematiek bij 
centrumgemeente Tilburg ligt. Dit is niet wenselijk, omdat hierdoor de 
beperking en daarmee de financiering centraal staat en niet de behoefte aan 
beschermd wonen. In maart 2020 heeft u besloten om de taken voor 
beschermd wonen voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking uit te 
laten voeren door centrumgemeente Tilburg en mandaat te verlenen aan het 
college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Tilburg voor deze 
bevoegdheden op basis van de Wmo met betrekking tot Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang.In dit voorstel wordt u de vraag gesteld om de inzet 
conform dezelfde afspraken te continueren voor 2022. 
 
Besluit:  

1. het voorstel inzake de afspraken BW LVB 2020-2021 te verlengen met 
een jaar de taken voor beschermd wonen voor mensen met een Licht 
Verstandelijke Beperking uit te laten voeren door centrumgemeente 
Tilburg voor het jaar 2022. 

2. hiervoor € 60.000 beschikbaar te stellen aan de gemeente Tilburg ten 
laste van de algemene dekkingsmiddelen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 SO Informatie voor begroting 2022 en 2023 Wmo huishoudelijke ondersteuning 
 
Toelichting: 
We zien in Goirle de afgelopen jaren een stijging van de uitgaven voor 
huishoudelijke hulp. Hierdoor zijn we genoodzaakt het budget voor 
huishoudelijke ondersteuning met € 200.000,00 te verhogen. 
Bij de eerste Burap 2021 is € 200.000,00 extra gevraagd en bijgeraamd voor 
huishoudelijke verzorging. Eerder was besloten dat er een bezuiniging op de 
huishoudelijke verzorging moest worden behaald. De verwachting was dat het 
beëindigen van de Poetsbon deze besparing zou opleveren. Er is echter een 
groter beroep gedaan op de maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging 
dan verwacht, waardoor er alsnog een hoger budget nodig is. Sommige, in 
landelijke discussies voorgestelde bezuinigingsoplossingen zijn onderzocht, 
maar blijken binnen de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. Snel en 
abrupt een grote besparing behalen is niet realistisch. Om die reden adviseren 
we het college om de raad te vragen de bijgeraamde € 200.000,00 (Burap I 
2021) te behouden in de begroting 2022, en ook voor de begroting van 2023 de 
raad te vragen € 200.000,00 bij te ramen zodat we daarna opnieuw kunnen 
kijken hoe de ontwikkelingen eruitzien. 
 
Besluit:  

1. De raad te adviseren de ophoging van het budget Huishoudelijke 
Verzorging met € 200.000,00 in de begroting 2022 (Burap I 2021)niet 
terug te draaien, en deze verhoging ook in 2023 incidenteel te 
handhaven. 

2. Geen beleid in te voeren dat in strijd is met de Wmo 2015 om 
besparingen te realiseren. 

3. Wel het maximale te doen binnen de huidige wet- en regelgeving om 
de kosten van de huishoudelijke hulp te beperken. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 
 
 
 
 

 

FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Fokmast 
 
Toelichting: 
Het gebied rondom de Fokmast -Regte Heide is al 20 tot 30 jaar onderwerp van 
discussie. In 2016 zijn we met de ondernemers, (overheids)partijen en overige 
stakeholders gestart met het onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor de 
natuur, ondernemers en omwonenden die het complexe gebied met zich mee 
brengt. Een nieuwe manier van werken waarbij bepaalde wet-en regelgeving 
niet direct als belemmeringen worden gezien, integraal optreden met het 
(overheids)partijen en optreden als 1 overheid zijn de pijlers waar deze 
proeftuin op is gefundeerd. Het is een proces geweest van lange adem geweest. 
Na veel overleggen/gesprekken met alle stakeholders c.q. (overheids)partijen 
en het sluiten van allerlei compromissen, is het eindelijk zover dat er een nu 
voorontwerpbestemmingsplan ligt waarbij zoveel als mogelijk rekening is 
gehouden met de belangen van alle stakeholders. Het 
voorontwerpbestemmingsplan is ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden 
en is nu klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd. 
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden 
gevoerd met verschillende (overheid) instanties. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het concept-voorontwerpbestemmingsplan; 
2. Inspraak te starten. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

11 SO Visie Sociaal Domein 2022-2026 Goirle GLANST 
 
Toelichting: 
In 2011 besloot de gemeenteraad tot vaststelling van het beleidsplan 'Back to 
Basics: De Nieuwe Koers': de eerste integrale nota voor het gemeentelijk 
welzijns- en onderwijsbeleid. In 2016 is dit beleid geëvalueerd en in 2018 is het 
nieuwe beleidsplan Back to Basics 2.0 (B2B 2.0) opgesteld waarin de nieuwe 
taken in het sociaal domein zijn verwerkt naar de inzichten die er toen waren. 
Met B2B 2.0 als onderlegger is de overgang van de verantwoordelijkheden en 
bijbehorende taken van het Rijk naar de gemeente voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen voltooid en goed gegaan. 
 
Besluit:  

1. Instemmen de beleidsvisie Sociaal Domein gemeente Goirle 2022-
2026; Goirle GLANST 

2. De Participatieraad Goirle en Riel verzoeken een formeel advies uit 
te brengen aan uw college. 

3. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

12 SO Collegeadvies Vaststellen Inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 
 
Toelichting: 
De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning die 
toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben en die betaalbaar is voor de 
gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij 
moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de 
regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, 
zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is. 
In januari 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van de nieuwe regionale 
inkoop van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Het doel 
is op 1 juli 2022 te werken volgens de nieuwe inkoopstrategie. Daarom leggen 
wij u op dit moment de inkoopstrategie jeugdhulp regio Hart van Brabant ter 
vaststelling voor. Op een moment in het najaar van 2021 zal de inkoopstrategie 
Wmo nog volgen. 
 
Besluit:  
De inkoopstrategie jeugdhulp Hart van Brabant vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

13 FY Vervangen en uitbreiden velden MHC Goirle 
 
Toelichting: 
In 2012 zijn de velden en accommodaties van de sportverenigingen op 
Sportpark Van den Wildenberg gerenoveerd. Hockeyvereniging MHC Goirle 
heeft twee semi-watervelden gekregen. Het derde veld (volledig zand) is niet 
aangepast en wordt nu ook buiten beschouwing gelaten. De 
afschrijvingstermijn voor de twee semi-watervelden werd gesteld op 15 jaar. 
 
 In de afgelopen twee jaar zijn regelmatig meldingen gedaan over de slechte 
kwaliteit van de twee semi-watervelden. Er is sprake van oneffenheid, gladheid 
en wateroverlast. In 2020 heeft KIWA/ ISA Sport een keuring uitgevoerd. Hun 
rapport laat zien dat de velden binnen 1 à 2 jaar vervangen moeten worden om 
aan de eisen van de KNHB te voldoen. Daarnaast heeft MHC heeft te veel leden 
ten opzichte van het aantal velden en is het noodzakelijk om de afgekeurde 
velden te vervangen voor watervelden en een drie kwart zandveld. De 
afgelopen jaren is tweemaal groot onderhoud gepleegd om de levensduur te 
rekken en de bespeelbaarheid op korte termijn te garanderen (laatste keer in 
2020). Dit kostte per keer ruim € 35.000. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot een 
bedrag van € 1.557.270 in 2022 voor het vervangen van 2 semi-
watervelden voor 2 watervelden en de aanleg van een extra (half of 
driekwart) zandveld; 

2. De extra last vanwege de afschrijving ineens van de 
restantboekwaarde van € 142.000 in 2022 te dekken uit de 
dekkingsreserve kapitaallasten sportpark; 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept-besluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

14 SO Inkoop loket en voorliggend veld 
 
Toelichting: 
Uw college heeft op 25 mei 2021 besloten om de algemene voorzieningen 
(voorliggend veld) in te kopen via een aanbesteding volgens de SAS-procedure. 
In dit collegeadvies wordt beschreven waarom we toewerken naar één 
integrale opdracht met één budget. De opdracht is primair gericht op het 
bieden van de juiste ondersteuning aan het hele gezin en aan inwoners in alle 
levensfasen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met een integrale opdracht voor het voorliggend veld 
2. In te stemmen met de contractwaarde van €2.280.000, jaarlijks 

wordt geïndexeerd 
3. In te stemmen met het gebruiken van het beschreven prijsmodel 
4. In te stemmen met het publiceren van de inkoopdocumenten 

 

 


