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Burgerpeiling 2019
Toelichting:
Dit voorjaar is aan 2000 inwoners van Goirle gevraagd om deel te
nemen aan de Burgerpeiling 2019 en daarvoor een uitgebreide
enquête in te vullen. Ruim 600 inwoners hebben aan deze oproep
gehoor gegeven, waarmee de Burgerpeiling een representatief beeld
geeft van de mening van de inwoners op verschillende thema's.
Specifiek voor Goirle zijn enkele vragen toegevoegd over 't Loket.
Deze peiling wordt sinds 2006 tweejaarlijks uitgevoerd. In de
rapportage is een vergelijking opgenomen met de vorige peiling uit
2016 en met de gemiddelde score in gemeenten tot 25.000
inwoners.
Besluit:
1
2
3

Kennis te nemen van de resultaten van de Burgerpeiling
2019
De gemeenteraad te informeren via bijgaande
raadsinformatiebrief
De VNG toestemming geven voor publicatie van de
resultaten op Waarstaatjegemeente.nl
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Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019, versie 2
Toelichting:
Begin januari 2019 is het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo
en jeugdhulpvoorzieningen, het 'Besluit maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2019', verder 'Besluit'
door uw college vastgesteld. Het Besluit bevat bedragen en
uitvoeringsrichtlijnen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de
Wmo en individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet. Per 1
april en per 1 juni 2019 zijn nieuwe contracten ingegaan op het
gebied van Wmo begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
In het nieuwe Besluit zijn de daarmee samenhangende terminologie
en tarieven opgenomen.
Besluit:
1
2

3

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Goirle 2019, versie 2 vast te stellen.
Het Besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en
heeft terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019, met
uitzondering van bijlage 5, dat heeft terugwerkende
kracht vanaf 1 juni 2019.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Goirle 2019 in te trekken.
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Principeverzoek herontwikkeling Tilburgseweg 209 Goirle
Toelichting:
Er is een tweeledig principeverzoek ingediend voor de
herbestemming en herontwikkeling van de locatie Tilburgseweg 209
in Goirle (Patersgebouw). Als eerste wordt verzocht om
aanpassing/verbouw van het bestaande pand om langdurig gebruik
door Vivent mogelijk te maken. Vivent Het Andere Wonen wil het
gebouw huren en daar wonen in combinatie met servicegerichte
dienstverlening aan zorg op maat bieden voor mensen met
geheugenproblemen. Om tussen de 16 en 20 zelfstandige
woonheden te kunnen realiseren, nodig voor een rendabele
exploitatie, dient het bestaande pand uitgebreid te worden. Hiervoor
zijn twee mogelijkheden gepresenteerd. Daarnaast en als tweede wil
Leystromen een nieuw gebouw met 30 a 40 appartementen
realiseren in de sociale en/of middenhuur op het achterterrein.
Hiervoor zijn ook twee opties in beeld. Verzocht wordt om dit in de
prioriteringsnotitie voor woningbouw op te nemen en daarna dit in
overleg met gemeente en omwonenden verder uit te werken. Dit
alles kan niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om
medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief is een
planologisch-juridische procedure noodzakelijk.
Besluit:
1 Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van
aanpassing/verbouw van het bestaande pand Tilburgseweg 209
in Goirle om langdurig gebruik voor wonen in combinatie met
servicegerichte dienstverlening en zorg op maat voor mensen
met geheugenproblemen mogelijk te maken, onder de
voorwaarden dat:
− De zorggeschiktheid van de woningen gewaarborgd en
aangetoond wordt;
− Het gaat om instellingsplaatsen die ge-extramuraliseerd
worden;
− Bestaande bomen behouden blijven en wordt voldaan aan
de randvoorwaarden op de bomenposter;
− Op eigen terrein voorzien wordt in de parkeerbehoefte
volgens de geldende parkeernormen;
− Uit een nader actueel en op de specifieke situatie
toegesneden akoestisch onderzoek blijkt dat een voldoende
gezond woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd, de
OMWB hierover positief adviseert en Rijkswaterstaat
toestemming geeft als dat aan de orde is;
− Cultuurhistorische waarden van het bestaande
Patersgebouw behouden blijven en de gemeentelijke
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Welstands- en Monumentencommissie hierover positief
adviseert.
De locatie die beoogd wordt voor de realisatie van
appartementen op het achter terrein na vaststelling van de
Woonvisie te betrekken bij en af te wegen in het kader van de
woningbouwprioritering.

Algemene uitkering gemeentefonds mei-circulaire 2019
Toelichting:
Op 31 mei jl. verscheen de mei-circulaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met de mutaties in de algemene uitkering over
de jaren 2018 tot en met 2023. Het is te doen gebruikelijk dat we uw
college en de raad informeren over de uitkomsten van deze
circulaire.
Besluit:
1
2

Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire
2019 van het gemeentefonds;
De raad over de uitkomsten te informeren via de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Voorfinanciering Subsidie Sportformateur
Toelichting:
Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en
Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal
sportakkoord. In navolging op het nationale akkoord stimuleren VWS,
VSG en NOC*NSF de totstandkoming van lokale (en regionale)
sportakkoorden.
Bij een sportakkoord staat vooral het proces rond het maken en
uitvoeren van afspraken centraal, om lokale netwerken te bouwen en
te versterken. Het gaat om het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, de sportaanbieders en
maatschappelijke partners, zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en ook het bedrijfsleven.
Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen. Dat commitment
leggen we vast in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg
daarnaar toe staan beschreven. Landelijk zijn daarbij twee zaken van
extra belang. Ten eerste het versterken van de lokale
organisatiegraad van sport. En ten tweede het maken van sterke
verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke domeinen,
zoals het onderwijsdomein en het sociale domein.
Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden
is weggelegd voor de sportformateur. Het eindproduct van de inzet
van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord.
Iedere gemeente kan een budget van € 15.000,00 aanvragen om een
sportformateur (procesbegeleider) aan te stellen.
Gemeente Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle hebben de intentie
uitgesproken samen hierin op te trekken en het rijksgeld bij elkaar
leggen om de sportformateur regionaal in te zetten.
Er komt dan een gezamenlijk budget van € 45.000,00 beschikbaar.
Besluit:
1
2

3

Het college stemt in met de aanstelling van een
sportformateur.
Het college stemt in met een voorfinanciering van
€ 15.000,00 voor de inzet van een sportformateur, zodat
gezamenlijk met de gemeente Oisterwijk en
Hilvarenbeek op korte termijn gestart kan worden om te
komen tot een regionaal Sportakkoord.
Het college machtigt de wethouder sport voor het
ondertekenen van de intentieovereenkomst

