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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 BV Formatieplan 2023 
 
Toelichting: 
Onze omgeving is volop in ontwikkeling. Dat geldt ook voor onze 
organisatie, die daarin meebeweegt. Samen met de domeinmanagers 
is in het management kritisch gekeken welke formatie in 2023 nodig is 
om, tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen, taken, opgaven 
en (bestuurlijke) ambities te kunnen realiseren. Sinds begin dit jaar is 
dat een cyclische, jaarlijkse actualisatie. In het 1e kwartaal stelde je 
immers het formatieplan 2022 vast. Dat is nu geactualiseerd, en dit 
leidt tot een nieuw formatieplan voor 2023. 
We stellen voor om het voorliggende formatieplan vast te stellen voor 
2023. Daardoor is het voor de ambtelijke organisatie duidelijk over 
welke formatie zij kan beschikken, en kan het instrument om daarop te 
sturen verder worden ingericht. Omdat dit formatieplan nog niet 
gereed was bij het opstellen van de begroting, is om praktische 
redenen een voorschot genomen op de verwachte, benodigde 
formatie-uitbreiding. Met dit B&W voorstel leggen we u het complete 
plan, inclusief de daarvoor benodigde middelen voor. 
 
Besluit:  

1. Het formatieplan 2023 vast te stellen; 
2. De raad in de eerste raadscyclus van 2023 een voorstel te doen om 
de aanvullend benodigde middelen van € 840.067,67 ter beschikking 
te stellen voor uitvoering van de begroting 2023. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Kennisnemen van de Beleidsregels Terrassen 
 
Toelichting: 
Binnen de gemeente Goirle hebben horecaondernemers terrassen 
geplaatst op gemeentegrond. Er zijn regels verbonden aan het plaatsen 
van terrassen op gemeentegrond. Zo is voor iedereen duidelijk aan 
welke voorwaarden een terras in de openbare ruimte moet voldoen. 
Het gaat bijvoorbeeld om de maatvoering, het gebruik van parasols of 
het voeren van reclame. Ook staat in de regels hoe omgegaan moet 
worden met brandveiligheid en hoe de bereikbaarheid van omliggende 
gebouwen geregeld is. Deze regels liggen vast in de beleidsregels voor 
terrassen. De burgemeester is gemandateerd om dergelijke 
beleidsregels ten behoeve van terrassen vast te stellen. 
De laatste versie van de beleidsregels stamt uit 2016 en was toe aan 
een herziening. Met de herziening zijn de regels ook aangehaakt aan de 
Omgevingsvisie. 
 
Besluit:  

1. Kennisnemen van de Beleidsregels Terrassen Goirle 2022 
2. Akkoord te gaan met de RIB en deze door te zenden naar de 

gemeenteraad. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Prestatieafspraken Leystromen 
 
Toelichting: 
De gemeente, woningcorporatie Leystromen en huurdersorganisatie 
Stichting Huurders Leystromen (SHL) maken jaarlijks 
prestatieafspraken. Het maken van deze afspraken is een verplichting 
uit de Woningwet. De corporatie doet hiervoor op basis van de wet 
vóór 1 juli een bod waarna partijen met elkaar in overleg gaan. Indien 
nodig worden de afspraken aangepast en geconcretiseerd. De 
woningcorporatie toont met de prestatieafspraken aan dat zij ‘in 
voldoende mate bijdraagt aan het (volkshuisvestings)beleid van de 
gemeente’. In de Woningwet worden de kerntaken van de corporatie 
omschreven. Dit is van invloed op de reikwijdte van de afspraken. 
Daarnaast heeft de minister prioriteiten benoemd waarvan corporaties 
worden geacht deze in hun activiteitenoverzicht te betrekken. Deze 
kunnen een plek krijgen in prestatieafspraken, maar dat is niet 
verplicht. 
  
Besluit:  

1. Vaststellen dat Leystromen met het bod prestatieafspraken 
2023 in voldoende mate bijdraagt aan het gemeentelijk 
woonbeleid. 

2. In te stemmen met de concept-prestatieafspraken waarin 
met Leystromen afspraken worden gemaakt op de thema’s 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen & 
zorg, doelgroepen en leefbaarheid. 

3. Wethouder Franssen machtigen om de prestatieafspraken 
2023 te ondertekenen. 

4. Na ondertekening de prestatieafspraken ter kennisname 
aan de gemeenteraad te sturen. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Anterieure overeenkomst zonnepark Abcovensedijk NRG2all 
 
Toelichting: 
De vergunning voor het zonnepark van NRG2all aan de Abcovensedijk 
kan bijna verleend worden. De vergunning is met de omgeving 
afgestemd, na de inzagetermijn zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen zijn inmiddels beoordeeld en voorgelegd aan uw college. 
Op 20 december zal de gemeenteraad een besluit over de weerlegging 
van de zienswijzen nemen, daarna kan de vergunning verleend 
worden. 
Om privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en aanvrager vast 
te leggen, is een anterieure overeenkomst opgesteld. Hierin staan 
afspraken over o.a. kostenverdeling en aansprakelijkheid m.b.t. 
eventuele planschade. 
 
Besluit:  
In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het realiseren 
van een zonnepark aan de Abcovensedijk door NRG2all. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Brakel 7a en 7b 
 
Toelichting: 
Op 30 november 2021 heeft uw college een positieve grondhouding 
aangenomen om een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) op te starten om de bestaande agrarische 
bedrijfswoning op het perceel 7a om te bestemmen naar een 
burgerwoning en op het perceel Brakel 7b, twee actieve varkensstallen 
te slopen en in plaats daarvan maximaal één Ruimte voor Ruimte 
woning te realiseren. Voor de afronding van de planologische 
procedure, zal bewijs moeten worden geleverd van de aankoop van 
één Ruimte voor Ruimte titel (of een deel daarvan). In de planregels is 
verder opgenomen dat er de mogelijkheid is om de woning en/of de 
daarbij behorende bijgebouwen te gebruiken voor tijdelijk recreatief 
verblijf, met dien verstande, dat maximaal 2 appartementen zijn 
toegestaan, met een gezamenlijk maximum van 100 m2. Dit is niet 
afwijkend ten opzichte van andere plannen waar Ruimte voor Ruimte 
(o.a. Koestraat ongenummerd) is toegepast. Voorts moet er voldaan 
worden aan onze stedenbouwkundige uitgangspunten en een 
gebiedsgerichte landschappelijke inpassing dient onderdeel uit te 
maken van het bestemmingsplan. 
Het voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, is ambtelijk 
beoordeeld op alle noodzakelijke punten en akkoord bevonden. De 
tervisielegging van het voorontwerp-bestemmingsplan 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. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Subsidievoorschot 2023 Vereniging Recreatie en Toerisme 
 
Toelichting: 
Tijdens de totstandkoming van de Verordening toeristenbelasting in 
2017 is vastgelegd dat een deel van de toeristenbelasting moet 
terugvloeien naar de toeristische sector. Dit als stimulering van de 
vrijetijdseconomie in de gemeente. In 2019 is besloten dat dit een 
bijdrage is van 50% van de netto opbrengst toeristenbelasting met een 
maximum van € 20.000,-. Hiervoor is een subsidieovereenkomst met 
een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 gesloten 
met de Vereniging Recreatie en Toerisme. De aanvraag van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle voor het subsidiejaar 2023 ligt 
hierbij aan u voor. 
 
Besluit:  

1. Het activiteitenplan 2023 en de begroting 2023 van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme van de Vereniging 
Recreatie en Toerisme Goirle goed te keuren. 

2. Op grond van de overeenkomst subsidieverstrekking 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 202-2023, een 
voorschot van € 10.000,- toe te kennen en dit op basis van 
genoemde overeenkomst aan de vereniging over te maken 
na 1 januari 2023. 

3. Het besluit te publiceren nadat de Vereniging Recreatie en 
Toerisme hiervan op de hoogte is gebracht. 

 

 
 
  


