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1 FY Begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de 
VRMWB stelt jaarlijks een begroting op. De VRMWB heeft de tweede 
begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. 
Op 21 december 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de 
begrotingswijziging definitief vast. De gemeenteraad is in de 
gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen 
Bestuur. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
(VRMWB). 

2. De begrotingswijziging voor te leggen aan de 
gemeenteraad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

2 FY Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bergstraat 104-104a 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Bergstraat 104-104a” voorziet in een wijziging 
van de detailhandelsbestemming naar een woonbestemming. Binnen 
het bestaande bouwvolume worden maximaal 2 woningen 
gerealiseerd. Beoogde ontwikkeling heeft ruimtelijk geen impact 
omdat de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft. Zoals gebruikelijk 
heeft het bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele stappen 
doorlopen. Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties c.q. zienswijzen 
van overheid instanties en/of belanghebbenden. Het 
bestemmingsplan is dan ook gereed om ongewijzigd vastgesteld te 
kunnen worden door de gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw 
college voorgesteld om het raadsvoorstel en raadsbesluit ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit. 
 

3 FY gewijzigd vaststellen aangepast bestemmingsplan Looienhoek 1 
 
Toelichting: 
Bij besluit van 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad van het 
voorliggende bestemmingsplan (Looienhoek 1) vastgesteld. Tegen het 
besluit voor vaststelling van het bestemmingsplan is een beroep 
ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft naar 
aanleiding van dit beroep op 6 juli 2022 een tussenuitspraak gedaan 
(uitspraak 202002631/1/R2). In de tussenuitspraak van de Raad van 
State wordt de indiener van het beroep voor een deel in het gelijk 
gesteld, waardoor een aanpassing van het voorliggend 
bestemmingsplan nodig is. De Raad van State heeft geoordeeld dat de 
gebreken in het voorliggende bestemmingsplan met toepassing van 
een bestuurlijke lus in het genomen besluit kunnen worden hersteld. 
De gebreken zijn aangepast in het gewijzigde (voorliggende) 
bestemmingsplan en kan ter vaststelling aangeboden worden aan de 
gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het raadsvoordstel- en besluit. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV 
 
Toelichting: 
Op 1 juli 2021 is het REKS-bod 1.0 aangeboden aan het Rijk. Alle 
gemeenten in Hart van Brabant, de provincie en de waterschappen in 
de regio hebben ingestemd met dit bod. In de REKS zijn o.a. 
voorstellen opgenomen voor het ontwikkelen van Hubs waarin 
duurzame elektriciteit wordt opgewekt en er zijn voorstellen gedaan 
voor klimaatadaptatie. In de REKS is geconstateerd dat de regio een 
belangrijke verantwoordelijkheid heeft om tot uitvoering van de REKS-
plannen te komen. Er zijn daarom in de REKS voorstellen gedaan om 
een Publiek Ontwikkelbedrijf (voor het ontwikkelen van Hubs) en een 
Regionaal Klimaatfonds (voor het financieel ondersteunen van 
klimaatadaptatie-projecten) op te richten. Met uitzondering van de 
gemeente Waalwijk, hebben de samenwerkende gemeenten in Hart 
van Brabant en de Provincie Noord-Brabant in december 2021 de 
intentie uit gesproken om deel te gaan nemen aan het Publiek 
Ontwikkelbedrijf en het Regionaal Klimaatfonds. Vanuit de regio is aan 
de gemeente Tilburg gevraagd om hierin het voortouw te nemen. Op 
7 februari 2022 heeft de raad van Tilburg ingestemd met de oprichting 
van het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV. Nu is het aan de overige 
gemeenten in Hart van Brabant en de Provincie om een besluit te 
nemen om ook in te stappen in dit Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV 
en om daarmee ook deel te nemen aan het Regionaal Klimaatfonds, 
dat hieraan gekoppeld is. De raad dient in de gelegenheid te worden 
gesteld om zienswijzen en bedenkingen in te dienen. Om deel te 
kunnen nemen dient de raad ook krediet beschikbaar te stellen. 
De provincie heeft het Energiefonds Brabant (EFB) als instrument 
beschikbaar om te participeren in het ontwikkelbedrijf. Daarmee 
wordt expertise en ervaring op het gebied van duurzame opwek in het 
ontwikkelbedrijf gebracht. EFB is een bekende partij in de regio en is 
o.a. betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de Spinder in Tilburg 
en Tichelrijt in Dongen. 
 
Besluit:  

1. Het ontwerpbesluit nemen om deel te nemen aan de 
besloten vennootschap "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 
BV”. 

2. Dit ontwerpbesluit (via een raadsvoorstel) aan de raad aan 
te bieden met het advies geen wensen en bedenkingen in 
te brengen bij het voorgenomen besluit om deel te nemen 
aan de besloten vennootschap " Publiek Ontwikkelbedrijf 
REKS BV”. 

3. De raad daarbij ook te verzoeken om een krediet ter 
grootte van € 647.433 beschikbaar te stellen ten behoeve 



 
 
 
 
 
      
 

 

van de aankoop van aandelen in de besloten vennootschap 
"Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV". 

4. In te stemmen met de geschetste (proces)stappen voor het 
mitigeren van de risico’s op (ongeoorloofde) staatssteun 
zoals beschreven in 4.1 in dit voorstel. 

5. Uitsluitend op de bij onderhavige collegenota en concept-
raadsvoorstel behorende bijlage “Bedrijfsplan Publiek 
Ontwikkelbedrijf REKS BV” geheimhouding op te leggen op 
grond van artikel 25, lid 2 en artikel 86, lid 2 Gemeentewet 
in samenhang met artikel 5.1, lid 2, sub b Wet open 
overheid (Woo) tot de in bedrijfsname van de 
energiehubs.” . 

 

5 SO Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2023 
 
Toelichting: 
Door wijzigingen in het beleid en nieuwe jurisprudentie is er reden 
een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Goirle (verder de verordening) te laten vaststellen. De verordening 
moet actueel zijn en in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder Wmo 2015). Meerdere 
hoofdstukken en artikelen zijn daarom geheel of gedeeltelijk 
herschreven. In de naam van de nieuwe verordening wordt het jaartal 
gewijzigd naar 2023, het jaar waarin deze Verordening van kracht 
wordt. In deze nota worden de belangrijkste wijzigingen en 
beleidskeuzes toegelicht. 
 
Besluit:  

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

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Goirle 2020 gelijktijdig in te trekken; 

3. In te stemmen met de concept reactie op het advies van de 
participatieraad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 BV Verordening rioolheffing 2023 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de Verordening op de heffing en 
de invordering van rioolheffing 2023. 
De Verordening rioolheffing 2023 die nu aan uw college voorligt ter 
besluitvorming vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals 
geformuleerd in de begroting 2023 en de paragraaf lokale heffingen in 
het bijzonder. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
raadsbesluit “Verordening rioolheffing 2023”. 
 

7 BV Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de Verordening op de heffing en 
de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023. De verordening 
die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt een 
uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de 
begroting 2023 en de paragraaf lokale heffingen in het bijzonder. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “Verordening onroerende-zaakbelastingen 
2023” 
 

8 BV Verordening afvalstoffenheffing 2023 
 
Toelichting: 
Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een onderdeel 
van deze belastingverordeningen is de Verordening op de heffing en 
de invordering van afvalstoffenheffing 2023. Deze verordening die nu 
aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt een uitwerking van 
de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2023 en de 
paragraaf lokale heffingen in het bijzonder. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “Verordening afvalstoffenheffing 2023”. 

 
 
  


