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Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 november 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 STR Kernagenda 23-27 en aangepaste begroting regio Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
De raad voor te stellen om: 

1. Kennis te nemen van de Kernagenda 2023-2027 
2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023 van de 

regio Hart van Brabant 
3. Geen zienswijze te geven op de Kernagenda 2023-2027 en 

de begroting 2023 van de regio Hart van Brabant. 
4. De regionale opgaven uit de Kernagenda 2023-2027 op te 

nemen in het lokale uitvoeringsprogramma 2023-2026. 
5. Extra aandacht te vragen voor onderstaande onderwerpen 

bij de uitwerking van de Kernagenda 2023-2027 in het 
werkprogramma van de regio Hart van Brabant. 

        - Het natuurbod 
 - Het opstellen van de verstedelijkingsstrategie in de Stedelijke Regio 
Breda-Tilburg (SRBT) 
 - Het inrichten van monitoring WMO-b 

6. Om tijdens iedere raadsvergadering bij agendapunt 
‘mededelingen aan de raad’ informatie te delen over de 
voortgang of ontwikkelingen in de regionale samenwerking. 

 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de Kernagenda 2023-2027 
2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023 van de 

regio Hart van Brabant 
3. De regionale opgaven uit de Kernagenda 2023-2027 op te 

nemen in het lokale uitvoeringsprogramma 2023-2026. 
4. Om tijdens iedere raadsvergadering bij agendapunt 

‘mededelingen aan de raad’ informatie te delen over de 
voortgang of ontwikkelingen in de regionale samenwerking. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY Incidentele subsidie Reuzenoptocht 23 september 2023 
 
Toelichting: 
Sinds 15 mei 2015 kennen Goirle en Riel twee reuzen. Op die dag 
heeft toenmalig burgemeester de reuzen ingeschreven in onze 
gemeente. De Reuzen geven op verschillenden momenten in onze 
gemeente maar ook daar buiten “acte de préséance”. Hiermee 
presenteren ze op een bijzondere wijze de dorpen Goirle en Riel. 
Iedere reus draagt namelijk objecten met zich mee die onze dorpen 
kenmerken. In 2018 heeft het Reuzengilde in Goirle een 
Reuzenoptocht georganiseerd. Hieraan deden ruim 30 Reuzen uit 
Nederland en België mee. In 2020 wilde het Gilde in het kader van hun 
eerste lustrum opnieuw een optocht organiseren. Vanwege de 
coronacrisis is het in dat jaar, maar ook de daaropvolgende jaren 
(2021 en 2022) niet gelukt de optocht te houden. Het gilde heeft de 
goede hoop in 2023 de optocht wel te kunnen houden. Het gilde heeft 
het plan om het evenement te laten groeien. Er worden meer 
“reuzengenootschappen” uitgenodigd en ook het programma zal 
breder zijn dan in 2018. Om dit mogelijk te maken heeft het 
Reuzengilde Goirle & Riel een aanvraag voor een subsidie in gediend in 
het kader van het “Bruisfonds”. 
  
In eerste instantie is deze aanvraag afgewezen. Het “Bruisfonds” is 
namelijk aan aanjaagfonds met als doel organisatoren van activiteiten 
een impuls te geven aan hun organisatie. Gevolg moet zijn dat 
organisaties daarna zelfstandig verder kunnen. Naar aanleiding van de 
afwijzing heeft een vervolggesprek plaatsgevonden. Bij de afwijzing is 
door uw college aangegeven dat een subsidie vanuit het Bruisfonds 
niet meer kon maar dat er weldegelijk behoefte was om evenementen 
zoals deze Reuzenoptocht te ondersteunen. 
 
Besluit:  

1. Aan het Reuzengilde Goirle & Riel een eenmalige 
incidentele bijdrage toekennen van € 3.000,00 

2. Deze bijdrage te dekken uit het budget Economische 
ontwikkeling 2023. 

3. Het Reuzengilde via bijgevoegde brief over dit besluit op de 
hoogte te brengen. 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV 2e Bestuursrapportage 2022 
 
Toelichting: 
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2022 volgt hierbij 
de 2e bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de 
stand van zaken na de eerste 8 maanden van het jaar (peildatum 1 
september 2022). Naast vermelding van beleidsmatige en financiële 
afwijkingen bevat de BURAP voorstellen tot bijsturing op beleid en/of 
middelen, en vermeldt het de eventuele kansen en risico’s per thema. 
Daarnaast geven we een update over de stand van zaken rondom de 
vastgestelde, nog te realiseren, bezuinigingen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de onderbouwing en verwerking van de 
budgetbijstellingen Sociaal Domein op de bestaande 
taakstelling ‘Kostenbeheersing Sociaal Domein’; 

2. In te stemmen met herstelverwerking op de specifieke 
uitkering ‘Omgevingswet’ en deze te verwerken in de 1e 
bestuursrapportage 2023; 

3. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2022 en deze 
met het bijbehorende raadsvoorstel ter besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 
  


