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1 
 
 
 

VVH Kennis nemen van afronding geluidsaneringsproject Bergstraat 
e.o. Goirle 
 
Toelichting: 
Woningen aan de Bergstraat en omliggende straten te Goirle 
ondervinden een hoge geluidbelasting op de gevel als gevolg van 
het wegverkeerslawaai op respectievelijk de Bergstraat en 
Molenstraat. Om deze overlast te beperken is in de Wet 
geluidhinder een saneringsplicht opgenomen voor woningen die 
voor 1 maart 1986 al een geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai ondervonden van boven de 60 dB(A). Deze 
woningen zijn in het verleden geplaatst op een saneringslijst van de 
gemeente Goirle met als doel om het binnenniveau van de 
woningen te onderzoeken en, door het aanbrengen van 
maatregelen te verlagen, tot 43 dB of lager. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van afronding van het 
geluidsaneringsproject Bergstraat e.o. te Goirle 

2. Kennis te nemen van de brieven die verstuurd worden aan 
de eigenaren van de betreffende adressen 

 

2 VVH Benoemen buitengewone opsporingsambtenaren Domein I en II 
 
Toelichting: 
Het toezicht en handhaving in het buitengebied wordt gedaan door 
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) Domein II, de 
zogenaamde “groene BOA”. Het toezicht en handhaving in de 
kernen wordt gedaan door buitengewone opsporingsambtenaren 
(BOA) Domein I. Conform de circulaire BOA moeten de BOA’s bij 
iedere gemeente afzonderlijk op naam worden benoemd als 
onbezoldigd ambtenaar van deze gemeente om het toezicht en 
handhaving te kunnen uitvoeren. 
 
Besluit:  
De voorgedragen BOA’s aan te stellen als buitengewoon 
opsporingsambtenaar Domein I en II bij de gemeente Goirle; 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BDO Collegevoorstel Jaarrapport 2019 Hart van Brabant, Jaarrekening 
en jaarverslag Midpoint Brabant, herijking van de begroting 2020 
Hart van Brabant, ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke 
regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon 
op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen en Goirle. 
Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 
programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke 
Ondersteuning en Economie. De programmalijn Economie is 
ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 
gemeenten ook bedrijven, andere overheden en 
onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). 
 
Besluit:  
 
Wij stellen voor: 

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2019 exclusief 
jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 

2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en het 
jaarverslag 2019 van Midpoint Brabant. 

3. Kennis te nemen van de herijking van de begroting 2020 
regio Hart van Brabant. 

4. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 regio Hart 
van Brabant 

5. De financiële consequenties van de definitieve begroting 
Hart van Brabant en Midpoint Brabant die in juli 2020 door 
het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld te verwerken in 
de begroting van Goirle. 

6. Kennis te nemen van het voorlopig regionaal 
uitvoeringsprogramma 2020/202 
De raad voor te stellen om: 

7. Kennis te nemen van het jaarrapport 2019 exclusief 
jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 

8. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en het 
jaarverslag 2019 van Midpoint Brabant. 

9. Kennis te nemen van de herijking van de begroting 2020 
regio Hart van Brabant. 

10. Geen zienswijze in te dienen op de herijking van de 
begroting 2020 regio Hart van Brabant: 

a. omtrent de voorgenomen herijkte deelbegroting 
Jeugdhulp 2020 GR Regio Hart van Brabant, 
waarmee wordt gestreefd naar een realistischere 
begroting. 



 
 
 
 
 
      
 

 

b. omtrent de begrotingswijzigingen inzake Verplichte 
GGZ, Maatpact, REKS en voor de N261/N269, het 
gaat om projecten en cofinancieringen die bij het 
opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend 
waren en geen kostenverhogend effect hebben op 
de gemeentelijke financiën. 

11. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Hart 
van Brabant en Midpoint Brabant; 

12. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op 
te stellen gemeentelijke begroting 2021; 

13. De volgende zienswijzen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant kenbaar te 
maken. 

a. De gemeenteraad van Goirle heeft waardering voor 
de inzet van het programmabureau dat met een 
kleine bezetting veel weet te realiseren. 

b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente 
Goirle en de overige deelnemende gemeenten 
beschouwt de gemeenteraad van Goirle het als een 
belangrijk signaal en noodzakelijke stap om de 
indexering van het budget te beperken tot het 
onderdeel personele lasten. 

c. te verzoeken om gedurende het jaar geen zaken 
meer te financieren buiten de begroting. Als het 
uitvoeren van de ambities zoals beschreven in de 
SMA niet past binnen de begroting 2021, moet het 
ambitieniveau bijgesteld worden. 

d. te verzoeken dat indien sprake is van bijstelling van 
het ambitieniveau met lokale gevolgen de 
gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd 

e. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te 
informeren over majeure wijzigingen in de 
aanwending van regionale begrotingsmiddelen. 

f. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te 
informeren over de gevolgen van de taakstellende 
bezuinigingen als gevolg van de beperkte indexering 
van de inwonerbijdrage. 

14. Kennis te nemen van het voorlopig regionaal 
uitvoeringsprogramma 2020/2021 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 ONT Monitor discriminatie 2019 Zeeland-West-Brabant 
 
Toelichting: 
Gemeenten moeten hun inwoners toegang bieden tot een 
antidiscriminatiebureau. Inwoners moeten er terecht kunnen met 
klachten en vragen over discriminatie. Gemeenten zijn verplicht om 
deze klachten te registreren. Dit regelt de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen (WGA). RADAR voert deze wettelijke 
taak uit voor gemeente Goirle. Voor u ligt ter kennisname de 
monitor discriminatie 2019 over de politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant. In deze publicatie zijn alle meldingen van RADAR, 
registraties van discriminatie-incidenten door de politie en 
verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de 
Mens in de politie-eenheid samengebracht. Hierdoor ontstaat een 
compleet beeld van discriminatie-incidenten in de eenheid Zeeland-
West-Brabant.In de bijlage van de Monitor vindt u de cijfers voor de 
gemeente Goirle. De monitor is samengesteld door RADAR, in 
samenwerking met de politie en wordt 23 april 2020 gepubliceerd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de monitor discriminatie 2019 met 
bijbehorende aanbiedingsbrief aan college. 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 ONT Convenant ruimtegebruik kindcentrum Grobbendonck 
 
Toelichting: 
Er is overleg gevoerd met een vertegenwoordiging namens de 
Stichtingen Edu-Ley en Humankind en de directies van basisschool 
De Regenboog en kinderdagverblijf Dikkie Dik over het 
ruimtegebruik in kindcentrum Grobbendonck. Tijdens dit onderhoud 
hebben deze partijen aandacht gevraagd voor de ontwikkelambitie 
van het kindcentrum ten aanzien van het gebruik van ruimten. Als 
partners in het kindcentrum willen ze verder kijken dan de 
kadastrale begrenzing tussen de beide gebouwen en willen ze het 
hele gebouw als één integraal kindcentrum benutten. Er is 
toegezegd dat dit mogelijk is, met de kanttekening dat voor dit 
integrale gebruik wel regels gelden. Afgesproken is dat deze regels 
worden opgenomen in een convenant, dat na vaststelling door uw 
college wordt medeondertekend door de Stichting Edu-Ley en de 
Stichting Humankind. 
 
Besluit:  

1. kennis te nemen van de ontwikkelambitie van de partners 
in kindcentrum Grobbendonck met betrekking tot het 
ruimtegebruik op de locaties Grobbendonckpark 43 
(onderwijs) en Grobbendonckpark 45 (opvang) te Goirle; 

2. in te stemmen met de inhoud van het Convenant 
ruimtegebruik kindcentrum Grobbendonck; 

3. het onder ad 2 vermelde convenant ter ondertekening 
voor te leggen aan de voorzitter van uw college, de 
voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Edu-
Ley en de regiodirecteur van de Regio Midden-Brabant van 
de Stichting Humankind. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 ONT Toestemming Datakoppeling Onderwijs Jeugdhulp 
 
Toelichting: 
In het sociaal domein zien we een groeiend financieel tekort op de 
jeugdhulpmiddelen. Met de regiogemeenten Hart van Brabant 
hebben we een aantal beheersmaatregelen opgesteld om meer grip 
te krijgen op de kosten. Een van deze verbetermaatregelen is het 
versterken van de samenwerking met het onderwijs. We werken toe 
naar gezamenlijk eigenaarschap voor de ondersteuning en zorg aan 
kinderen en ouders, zowel inhoudelijk als financieel. Samen met 
onderwijs kunnen we problemen eerder signaleren en daardoor 
meer preventief werken, met zo mogelijk maatwerk per school. Het 
effect hiervan is een efficiëntere inzet van jeugdhulp, waardoor 
kosten kunnen worden verminderd. Het gebruiken van data en 
kennis vanuit de twee velden geeft inzicht waarmee onderwijs en 
jeugdhulp het gesprek met elkaar kunnen aangaan. Beide typen 
gegevens worden beheerd door gastheergemeente Tilburg. Voor 
het combineren van de data van jeugdhulp en onderwijs (leerplicht) 
is echter geen wettelijk kader. Daarom is eenmalig toestemming 
nodig van het college om de koppeling de komende jaren te kunnen 
gaan maken. 
 
Besluit:  
toestemming te verlenen voor het combineren van data vanuit 
twee verschillende systemen (Suite (jeugdhulp) en 
Jeugdvolgsysteem (leerplicht)) om de plannen in het regionale 
Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd op het gebied van het 
grensvlak onderwijs en jeugdhulp te kunnen uitvoeren binnen de 
gemeente Goirle 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 OND Bestuursrapportage I 2020 
 
Toelichting: 
In de Planning en Control cyclus volgen na het vaststellen van de 
begroting, de bestuursrapportages (BURAP). De eerste tussentijdse 
rapportage gaat over de periode 1 januari tot 1 mei 2020 – met een 
doorkijk naar het einde van het jaar. Het is een BURAP op 
hoofdlijnen. Naast de autonome ontwikkelingen (Jeugd, WMO) 
worden de belangrijke financiële afwijkingen gemeld. De financiële 
gevolgen leiden tot een tekort van € 1.494.030 en zijn verwerkt in 
de 5e begrotingswijziging. De cijfers schetsen een zorgelijke 
financiële situatie, waarbij de AWR, de weerstandscapaciteit én de 
weerstandsratio onder de kritieke grens zakken.De BURAP wordt in 
boekvorm aan de gemeenteraad voorgelegd, met daarin een apart 
hoofdstuk over de gevolgen van de corona-crisis. Het boekwerk en 
de 5e wijziging worden op 7 juli 2020 ter vaststelling voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept-
besluit Bestuursrapportage I 2020; 

2. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen om 
tekort in 2020 in te perken; 

3. Het raadsvoorstel en concept-besluit en de 5e 
begrotingswijziging 2020 voor te leggen aan de 
gemeenteraad in de besluitvormende vergadering van 7 
juli 2020. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 OND Collegevoorstel jaarrekening 2019 
 
Toelichting: 
Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording 
af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de 
jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het 
jaarverslag vast. Het college dient de vastgestelde jaarrekening en 
het jaarslag voor 15 juli 2020 aan gedeputeerde staten te 
verzenden. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de jaarstukken 2019; 
2. De raad voorstellen om in te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel en -besluit. 
 

9 ONT Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boschkens fase 4C 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan “Boschkens fase 4C”, dat voorziet in 
maximaal 22 woningen nabij de Rillaersebaan te Goirle, is gereed 
om door de gemeenteraad gewijzigd te worden vastgesteld. 
Realisatie van dit project dient een groot maatschappelijk belang en 
voldoet aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals 
vastgelegd in de Woonvisie, dat tot doel heeft te voorzien in diverse 
woningtypen voor verschillende doelgroepen. 
 
Besluit:  
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Boschkens 
fase 4C” gewijzigd vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 ONT vaststellen bestemmingplan Heisteeg 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Heisteeg" voorziet in de wijziging van de 
agrarische bestemming van het kadastrale perceel gemeente Goirle, 
sectie F, nummer 1214, plaatselijk gelegen achter de bestaande 
woning Heisteeg 1 in Riel ten behoeve van de ontwikkeling van 
maximaal 1 vrijstaande woning. De wenselijkheid/noodzakelijkheid 
om mee te werken aan dit initiatief is gelegen in het feit, daar waar 
dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is, medewerking te verlenen 
aan dit soort (kleine) woningbouwinitiatieven. Verder past de 
ontwikkeling van een woning binnen het gemeentelijk 
ruimtelijk/provinciaal beleid en wordt er een stedenbouwkundig 
aanvaardbare entree c.q. aansluiting gecreëerd naar de bestaande 
wijk Heisteeg.  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 
gewijzigd 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:  
In te stemmen met conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 
 

11 VVH Besluit toekennen hogere waarden Tilburgseweg 81-83 te Goirle 
 
Toelichting: 
Bij ons is een verzoek ingediend voor het verbouwen en uitbreiden 
van de slagerij en het realiseren van drie bovenwoningen op de 
percelen gelegen aan de Tilburgseweg 81 en Tilburgseweg 83 te 
Goirle. Het ontwerpbesluit hogere waarden heeft van 27 maart tot 
en met 28 april 2020 ter inzage gelegen. 
 
Besluit:  

1. De hogere grenswaarden voor de Tilburgseweg 81 en 83 te 
Goirle definitief vast te stellen. 

2. De hogere grenswaarde kadastraal vast te leggen, zoals 
voorgeschreven in artikel 110i van de Wet geluidhinder. 

3. Het besluit onder mandaat af te doen. 
 

 
 

 


