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Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 BV Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers over 2021 
 
Toelichting: 
Jaarlijks dient door de collegeleden bij het Ministerie van BZK via een 
applicatie, een opgave gedaan te worden over neveninkomsten. Door 
het Ministerie wordt vervolgens een verrekenadvies gegeven. Uw 
college dient hierover een besluit te nemen. De adviezen van het 
Ministerie treft u hierbij aan. 
  
Ondanks dat de verrekenverplichting geldt voor voltijds politieke 
ambtsdragers, dienen ook deeltijd bestuurder van de applicatie gebruik 
te maken en ook over hen wordt een advies uitgebracht, waarover 
besluitvorming plaatsvindt. 
Het is belangrijk dat het college een besluit neemt. Het betreft hier niet 
alleen een wettelijke plicht, maar ook een vaststelling van een 
rechtspositioneel feit door het bestuursorgaan. Als deze formele 
vaststelling niet plaatsvindt, blijft de vraag in de lucht hangen en moet 
er later, als er bij voorbeeld door media, accountant of raad naar wordt 
gevraagd, opnieuw onderzoek naar worden verricht. Deze vaststelling 
is een op rechtsgevolg gerichte beslissing en betrokkene kan daartegen 
dan ook in bezwaar en beroep. Ook daarvoor is een besluit nodig. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten overeenkomstig de verrekenadviezen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 BV Regeling hybride werken - tegemoetkoming thuiswerkplek 
 
Toelichting: 
Hybride werken is een onderdeel van onze manier van werken en past 
binnen ons werkplekconcept en de organisatieontwikkeling. Vanuit de 
Arbowet hebben we verplichtingen voor de zorg en het welzijn van 
onze medewerkers. Ook willen we een aantrekkelijk en goed 
werkgever zijn voor onze medewerkers. Daarom maakten we een 
regeling hybride werken die past bij de huidige tijd en manier van 
werken. Medewerkers zijn zo in staat een Arbo verantwoorde 
thuiswerkplek in te richten, waarvoor de gemeente een vergoeding 
betaalt. 
 
Besluit:  

1. Vast te stellen de regeling hybride werken met ingang van 1 
juni 2022 

2. Onder gelijktijdige intrekking van de huidige regeling 
hybride werken Goirle. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan t Hoefke 6 
 
Toelichting: 
Op 10 juli 2018 heeft uw college medewerking verleend aan het 
verzoek tot het oprichten van een veldschuur op het perceel ’t Hoefke 
6 in Riel. Gelet op de urgentie van de nieuw te bouwen veldschuur, 
welke wordt gebruikt door Brabants Landschap voor de opslag en 
beheer van hun materialen en materieel t.b.v. 
onderhoudswerkzaamheden aan diverse bossen en terreinen, is 
besloten om desbetreffende veldschuur middels een tijdelijke 
omgevingsvergunning (5 jaar) te mogen realiseren. Daarbij is tevens 
besloten om binnen de tijdelijke instandhoudingstermijn een partiële 
herziening op te starten om de veldschuur definitief planologisch 
geregeld te hebben.   
Het (concept) voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, is 
ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden. De tervisielegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan 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. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Onderzoek tijdelijke huisvesting flexwonen 
 
Toelichting: 
Regio Hart van Brabant kampt met een woningnood. Met name de 
betaalbare sociale huursector staat steeds meer onder druk. Naast 
lange termijn oplossingen in de vorm van reguliere nieuwbouw is er 
behoefte om op de korte termijn oplossingen te bieden voor de 
woningnood. In regionaal verband is daarom besloten om een 
regionale taskforce in te stellen voor het vergroten van het aanbod in 
het betaalbare huursegment voor verschillende (kwetsbare) 
aandachtsgroepen. De opgave van de taskforce is om het toevoegen 
van betaalbare huisvesting te versnellen door transformatie, het naar 
voren halen van reguliere nieuwbouw én/of flexibele woningbouw. 
Ook de gemeente Goirle moet hieraan een bijdrage leveren. 
 
Besluit:  

1. Een onderzoek uit te voeren naar het op korte termijn 
toevoegen van ca. 25 – 50 (tijdelijke) 
woningen/flexwoningen in de betaalbare huursector. 

2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) met de bijgevoegde brief te verzoeken om op grond 
van artikel 2.4 Crisis- en herstelwet (Chw) een voordracht te 
doen tot wijziging van artikel 6 van het Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet, waarmee voor de gemeente Goirle de 
mogelijkheid ontstaat tijdelijk af te wijken van 
bestemmingsplannen voor maximaal vijftien jaar flexwonen 
(in plaats van tien jaar). 

3. De raad hierover met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 
te informeren. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY uitstel van de herinrichting milieustraat tot kringloopstraat 
 
Toelichting: 
Op 15 maart heeft uw college besloten tot herinrichting van de 
milieustraat tot kringloopstraat. De daarbij gestelde invoeringsdatum is 
1 juni 2022. 
Nadien troffen alle betrokken partijen de hiervoor benodigde 
voorbereidingen. 
Op 18 mei is bij alle partijen hun voortgang opgevraagd. Hieruit werd 
duidelijk dat het werven van voldoende personeel voor Paulissen 
moeilijker verloopt dan gehoopt. Paulissen heeft extra tijd nodig voor 
het kunnen werven van de juiste mensen. 
We adviseren de herinrichting van de milieustraat tot kringloopstraat 
per 1 juli 2022 te laten plaatsvinden. 
 
Besluit:  
1)      In te stemmen met één maand uitstel tot 1 juli 2022 van de 
herinrichting milieustraat tot kringloopstraat. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 
2024-2026 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 
 
Toelichting: 
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de OMWB bestaat uit 25 
deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De raden 
van deze gemeenten en de provinciale staten krijgen de mogelijkheid 
binnen 10 weken hun zienswijzen op de ontwerpbegroting kenbaar te 
maken. 
In de aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023 heeft de OMWB haar 
deelnemers verzocht om uiterlijk 10 juni a.s. de zienswijze kenbaar te 
maken. Na verwerking hiervan wordt de begroting ter vaststelling 
aangeboden aan het Algemeen Bestuur; deze vergadering is gepland 
op 13 juli 2022. 
De OMWB voldoet met het toezenden van deze stukken aan de 
wettelijke verplichting inzake de Wet op de Gemeenschappelijke 
Regelingen. Met de Jaarrekening 2021 legt de OMWB aan alle 
deelnemers verantwoording af over het gevoerde beleid. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de OMWB. 
2. Instemmen met de Ontwerpbegroting 2023 incl. 

Meerjarenraming 2024-2026 OMWB en gebruik te maken 
van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 

3. De volgende zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 incl. 
Meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij de OMWB: wij 
constateren dat de indexering ten gevolge van 
marktontwikkelingen aan de lage kant zijn en deze te 
verhogen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan 20a 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Oude Tilburgsebaan 20a” voorziet in een 
bestemmingswijziging van een deel van het perceel, gelegen achter 
Oude Tilburgsebaan 20a, van ‘Agrarisch-Landschap- en natuurwaarden’ 
naar ‘Wonen’ ten behoeve van de aanleg van een zwemvijver. Feitelijk 
wordt het betreffende perceel al deels gebruikt als tuin/achtererf, 
maar formeel zijn de bebouwings-mogelijkheden op dat deel van het 
perceel beperkt door de agrarische bestemming die er op rust. Voorts 
heeft de beoogde bestemmingswijziging ruimtelijk geen impact omdat 
de mogelijkheid tot nieuwe bebouwing beperkt blijft omdat er wordt 
geconformeerd aan bestaande bebouwingsregels vanuit het reeds 
geldende bestemmingsplan (“Kom Riel”). 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. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 SO Kwijtschelden huur sportverenigingen nov 2021 - jan 2022 ihkv TVS 
regeling 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om een standpunt in te 
nemen ten aanzien van het opnieuw kwijtschelden van huurbedragen 
aan amateursportverenigingen. Op basis hiervan kan er worden 
besloten om een beroep te doen op de regeling “Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” (TVS), ditmaal voor de 
periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. 
  
 
Besluit:  
1)      Besluiten tot het kwijtschelden van 100% van de huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 
door amateursportverenigingen in de periode van 1 november 2021 
tot en met 31 januari 2022; 
2)      Besluiten tot het kwijtschelden van de volledige huurlasten voor 
het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodatie (Haspel) 
door de amateursportverenigingen in de periode van 1 november 
2021 tot en met 31 januari 2022; 
3)      Besluiten om de eventueel niet door het rijk gecompenseerde 
huurinkomsten op te nemen in de jaarrekening 2022; 
4)      Besluiten om de wethouder sport te machtigen om namens de 
gemeente Goirle een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” in te dienen (voor 30 
mei 2022). 
 

  


