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Nr. afd. agendapunt/besluit 

      

 

1 ONT Afwegingskader locatiekeuze Zonneparken Goirle 

 

Toelichting: 

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie Zonnewijzer en 

Windrichting vastgesteld. Hierin is berekend hoeveel energie Goirle 

verbruikt en duurzaam zou moeten opwekken om energieneutraal 

te worden. Onderdeel hiervan zijn zonneparken in het 

buitengebied. Deze beleidsnota beschrijft de voorwaarden die 

gesteld worden aan de initiatieven. 

 

Besluit:  

Het Afwegingskader voor de locatiekeuze Zonneparken vast te 

stellen. 

 

2 BDO Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers 

 

Toelichting: 

De Coronacrisis raakt ons allemaal, en zelfstandig ondernemers in 

het bijzonder. Als gevolg van de maatregelen van de rijksoverheid 

moeten zij hun werkzaamheden staken of hun onderneming 

tijdelijk sluiten. Hierdoor kunnen ondernemers in grote financiële 

problemen komen. Het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) heeft hiervoor de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in het leven 

geroepen. Met deze (tijdelijke) regeling beoogt het ministerie de 

financiële gevolgen van de ‘Coronacrisis’ voor zelfstandig 

ondernemers te beperken. 

 

Besluit:  

1. een voorschot te verstrekken aan zelfstandig 

ondernemers die een beroep doen op de ‘Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (TOZO), 

op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

(Bbz 2004) en artikel 52 Participatiewet (PW), ter hoogte 

van 90% van de van toepassing zijnde norm, als de 

maatregelen van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, die zijn uitgewerkt op 27 maart 2020 

onvoldoende snelheid geven in het afhandelen van de 

huidige aantallen; 

2. dit voorschot direct te verrekenen met een toekenning 

vanuit TOZO over de maand maart, zodat het mogelijk is 

deze regeling uit te voeren, wanneer de Algemene 

maatregel van bestuur is vastgesteld en 

geïmplementeerd. 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

3 ONT Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant 

 

Toelichting: 

Het afgelopen jaar is in de Regio Hart van Brabant gewerkt aan een 

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS). Belangrijke 

onderdelen in de REKS zijn het ruimtelijk ontwikkelscenario voor 

grootschalige duurzame opwek, de regionale structuur warmte 

(inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor 

warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het 

elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie. Door de 

betrokken wethouders uit het portefeuillehouder overleg Milieu 

en Afval van de Regio Hart van Brabant, de betrokken wethouders 

van de gemeenten Haaren en de bestuurders van de drie 

waterschappen en de provincie Noord-Brabant is het concept bod 

REKS op 12 maart 2020 vastgesteld. Dit betekent dat nu elke 

gemeente, waterschap en provincie een eigen besluit moet 

nemen. Dit besluit moet uiterlijk op 31 mei 2020 genomen zijn. Het 

bod moet uiterlijk op 1 juni 2020 bij het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat zijn ingediend 

 

Besluit:  

1.Voor te nemen te besluiten om het concept bod Regionale 

Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant vast te stellen; 

2.De raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen naar 

voren te brengen bij dit voorgenomen besluit; 

3.Een definitief besluit nemen aan de hand van de terugkoppeling 

van de bespreking in de raad; 

4.De voorzitter van het portefeuillehouder overleg Milieu en 

Afval van de Regio Hart van Brabant te mandateren om het 

concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van 

Brabant toe te sturen aan het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

 


