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1 STR Collegeadvies auditvoorstellen 05.07.2022 
 
Toelichting: 
In de raadscyclus van juli dient de raad een besluit te nemen over de 
aanbesteding accountantsdienst en de programma-indeling voor de 
nieuwe raadsperiode. De voorstellen hiertoe zouden normaliter als 
initiatiefvoorstel door het audit comité van 8 juni a.s. worden 
geagendeerd in de raad. Omdat er op dit moment nog geen audit 
comité bemenst en benoemd is, is met de griffie afgestemd dat de 
voorstellen door het college kunnen worden aangeboden. Ook als 
dat ná de standaard aanlevertermijn via de regiegroep is. Die 
standaard aanlevertermijn bleek immers niet meer haalbaar omdat 
pas op een laat moment gecommuniceerd werd dat er geen audit 
comité benoemd was. Dat vergt de nodige improvisatie. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het raadsvoorstel aanbesteding 
accountantsdienst 2023 e.v. en dit ter besluitvorming aan 
de raad aan te bieden; 

2. Kennis te nemen van het raadsvoorstel programma-
indeling 2023 e.v. en dit ter besluitvorming aan de raad 
aan te bieden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO Ontslag lid participatieraad 1 juni 2022 
 
Toelichting: 
De tweede termijn van de heer de Roij als lid van de participatieraad 
Goirle van 3 jaar is verstreken. Hierdoor is hij niet opnieuw 
benoembaar. Wij stellen u voor het vertrekkend lid ontslag te 
verlenen per 1 juni 2022 
 
Besluit:  

1. Het volgende lid van de participatieraad ontslag te 
verlenen met ingang van 1 juni2022: De heer de Roij. 
 

3 SO Verlenging bijdrage Beschermd Wonen Licht Verstandelijke 
Beperking 2023 en 2024 
 
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). 
 
Besluit:  

1. het voorstel inzake de afspraken Beschermd Wonen Licht 
Verstandelijke Beperking 2022 te verlengen tot en met 
2024 

2. de taken voor Beschermd Wonen voor mensen met een 
Licht Verstandelijke Beperking uit te laten 
 voeren door centrumgemeente Tilburg voor de periode 
2023 en 2024 

3. hiervoor € 60.000 per kalenderjaar beschikbaar te stellen 
aan de gemeente Tilburg. 
 

 
 
  


