
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 november 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY Intentie-overeenkomst Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 
 
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. Vanuit de regio is aan de 
gemeente Tilburg gevraagd om hierin het voortouw te nemen. De 
samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant en de Provincie 
Noord-Brabant wordt gevraagd om de intentie uit te spreken om deel 
te gaan nemen aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en het Regionaal 
Klimaatfonds. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Intentieverklaring Regionaal Publiek 
Ontwikkelbedrijf en Regionaal Klimaatfonds REKS Regio 
Hart van Brabant. 

2. De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

3. De burgemeester machtigt wethouder Franssen om 
namens hem de intentieverklaring te ondertekenen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 FY principeverzoek Brakel 7b 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om op het perceel Brakel 7b in 
Riel één Ruimte voor Ruimte woning te mogen realiseren. Op dit 
moment staan er twee varkensstallen die nog actief zijn. Bedoeling 
van initiatiefnemer is om de varkensstallen te amoveren en in plaats 
daarvan één Ruimte voor Ruimte woning terug te plaatsen. Het 
geldende bestemmingsplan (Buitengebied Goirle, correctieve 
herziening) staat de realisatie van een burgerwoning op voornoemde 
locatie niet toe. Een planologische procedure is noodzakelijk om 
beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. In dit voorstel wordt aan 
uw college voorgelegd of een planologische procedure ruimtelijk en 
planologisch gewenst is.     
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan het amoveren van twee 
actieve varkensstallen op het perceel Brakel 7b in Riel en 
een planologische procedure te starten om daarvoor in de 
plaats een Ruimte voor Ruimte woning mogelijk te maken 
met dien verstande dat: 

- dat voor de afronding van de planologische procedure bewijs 
wordt geleverd van de aankoop;   

- van één Ruimte voor Ruimte titel (of een deel daarvan); 
- dat wordt voldaan aan onze stedenbouwkundige 

uitgangspunten; 
- dat er een gebiedsgerichte landschappelijke inpassing wordt 

ontwikkeld. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Verordening toeristenbelasting 2022 
 
Toelichting: 
Op 9 november 2021 heeft uw raad de begroting 2022 vastgesteld. 
Hierin hebben we opgenomen op welke wijze de kosten door eigen 
inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. In de paragraaf 
lokale heffingen geven we per belasting aan welke inkomsten we 
willen behalen. We verhogen de tarieven, in lijn met het in 2019 
vastgestelde dekkingsplan 2020-2023. Op 9 november is de motie 
Vrijstellingsgrens toeristenbelasting door uw college overgenomen. 
De vrijstelling in de verordening toeristenbelasting is aangepast, in lijn 
met deze motie. De raad wordt gevraagd de verordening 
toeristenbelasting 2022 vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “vaststellen verordening toeristenbelasting 
2022”. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Verzoek tot crediteren terrasprecario 2021 
 
Toelichting: 
De horecaondernemers zijn zwaar geraakt door de diverse lockdowns 
in 2020 en 2021 waarmee Nederland kampt door de coronacrisis. In 
het jaar 2021 is deze branche tot 28 april 2021 geheel gesloten 
geweest, met uitzondering van het bieden van bezorging of take-
away. Van 28 april 2021 tot 5 juni 2021 mochten terrassen slechts 
gedeeltelijk geopend zijn (van 12.00 uur tot 18.00 uur). 
Om de horeca tegemoet te komen is binnen GHO verband in 2020 de 
gehele precariobelasting voor terrassen kwijtgescholden. Nu ook in 
2021 de horeca de eerste 4 maanden gesloten moest blijven en in de 
maand mei slecht zeer beperkt geopend mocht zijn is door het Horeca 
Afstemmingsoverleg Riel Goirle (HARG) namens de ondernemers 
gevraagd om ook in 2021 tot een gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van de precariobelasting te besluiten. De 
heffingsambtenaar wil de opgelegde precariobelasting voor terrassen 
voor het jaar 2021 crediteren. Dit komt neer op een bedrag van 
€ 16.769,80 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het besluit van de Heffingsambtenaar 
om de in 2021 opgelegde belastingaanslagen 
precariobelasting voor terrassen geheel te crediteren voor 
een bedrag van € 16.769,80. 

2. In te stemmen met inzet van corona-steunpakketten om de 
gemiste inkomsten precariobelasting te dekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 SO Wijziging inkoopstrategie Beschermd Wonen Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
De meeste gemeenten hebben de inkoopstrategie Beschermd Wonen 
reeds vastgesteld. De gemeente Goirle deed dat op 21 september jl. 
In Tilburg is daarbij opgenomen dat men wil dat de contractpartner 
gemandateerd wordt om het plan van aanpak als besluit te laten 
gelden net zoals in de inkoopstrategie Wmo Begeleiding. Dit vormt 
daarmee de zogenoemde beschikking. In het poho Sociaal Domein 
van 29 september is afgesproken, dat de optie om de aanbieder te 
mandateren verder wordt uitgewerkt in de werkgroep BW. 
Aanscherpingen en opmerkingen ten aanzien van de mandatering zijn 
verwerkt in bijgaande herziene inkoopstrategie. Het doel is het 
consequenter inzetten van uitgangspunten van taakgericht werken en 
het vereenvoudigen van het administratieve proces. 
 
Besluit:  

1. De aangepaste inkoopstrategie Wmo Beschermd Wonen 
Hart van Brabant vast te stellen met daarbij opgenomen 
dat men wil dat de contractpartner gemandateerd wordt 
om het plan van aanpak als besluit te laten gelden 

2. De volgende voorwaarden hieraan verbinden die geregeld 
moeten worden in de dialoogfase en implementatie: 

3. de inwoner moet gebruik kunnen maken van de 
gemeentelijke Bezwaar- en Beroepsprocedure van de 
gemeente Tilburg; 

4. we maken met de contractpartner in de dialoogfase 
concrete afspraken over een onafhankelijke 
klachtenafhandeling voor kwaliteit en inhoud van de 
hulpverlening, wat wordt opgenomen in het af te sluiten 
contract, en; 

5. we regelen hoe een eventuele afwijzing door de regionale 
toegang voor Beschermd Wonen geformaliseerd wordt in 
een afwijzende beschikking. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 SO Aanpassing procedure en bedragen bijzondere bijstand 
inrichtingskosten 
 
Toelichting: 
De procedure die wij volgen bij de aanvraag voor bijzondere bijstand 
voor inrichtingskosten van een woning is ingewikkeld en niet efficiënt. 
Daarnaast zijn de (standaard) bedragen die wij hanteren bij 
toekenning van bijzondere bijstand voor inrichtingskosten sinds 2008 
niet meer geïndexeerd. Dit is een aanleiding om de procedure voor 
het aanvragen van bijzondere bijstand voor inrichtingskosten te 
herzien, en de bedragen voor bijzondere bijstand voor 
inrichtingskosten te indexeren. Een uitgebreidere beschrijving van de 
huidige en de nieuwe procedure is beschreven in de bijlage. Dat geldt 
ook voor de geldende standaardbedragen. 
 
Besluit:  

1. de procedure voor aanvraag voor bijzondere bijstand voor 
inrichtingskosten eenvoudiger en efficiënter te maken, 
zoals voorgesteld in de bijlage onder punt 3.1; 

2. de bedragen voor bijzondere bijstand voor 
inrichtingskosten vast te stellen, zoals opgenomen in de 
bijlage onder punt 4. 
 

7 SO Collegeadvies ontslag lid participatieraad Goirle 
 
Toelichting: 
Per 1 april 2021 is mevrouw Vermeij door uw college benoemd als lid 
van de participatieraad. Op 16 november 2021 heeft zij het college 
verzocht haar per 1 december 2021 ontslag te verlenen. 
 
Besluit:  

1. Mevrouw Vermeij per 1 december 2021 ontslag verlenen 
als lid van de participatieraad Goirle. 
 

 
 


