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 Last onder dwangsom inbrekerswerktuigen 
 
Toelichting: 
Op 31 oktober 2019 is geconstateerd dat een persoon 
inbrekerswerktuigen vervoerde dan wel bij zich had. In de 
gemeente Goirle is dat verboden. Het verbod is niet van toepassing 
als kan worden aangenomen dat de bedoelde werktuigen niet zijn 
gebruikt of niet zijn bestemd om onrechtmatig de toegang tot een 
gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of 
te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of 
het maken van sporen te voorkomen. Van deze uitzonderingsgrond 
is geen sprake. Geadviseerd wordt dan ook om aan elke overtreder 
een last onder dwangsom op te leggen. In het kader van de privacy 
wordt in dit advies gesproken over “de overtreder”. De naam van 
de overtreder is bekend bij de portefeuillehouder. 
 
Besluit:  
Het opleggen van een last onder dwangsom aan een overtreder 
van het verbod op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. 
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MDV Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020 
 
Toelichting: 
De Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle (hierna: de 
verordening (oud)) is toe aan onderhoud. Het gaat om een aantal 
kleine wetstechnische aanpassingen. Daarnaast willen we in de 
nieuwe verordening de mogelijkheid scheppen voor ouders om hun 
kinderen zelfstandig te (leren) reizen, zonder dat dit gevolgen heeft 
voor hun recht op leerlingenvervoer. De nieuwe verordening is in 
regionaal verband opgesteld, en opgenomen in bijgevoegd 
raadsvoorstel. 
  
Besluit:  

1. de raad voor te stellen de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Goirle 2020 vast te stellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel; 

2. de raad voor te stellen de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Goirle 2014 in te trekken. 
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REB Voorrrang op rotonde 
 
Toelichting: 
In 2006 heeft de gemeente Goirle besloten om vanuit 
verkeersveiligheidsintenties de voorrangsregels op de rotondes 
binnen de bebouwde kom te uniformiseren. Fietsers werden uit de 
voorrang gehaald ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Er 
ontstond eenduidige regelgeving en daardoor minder onderlinge 
irritatie bij de weggebruikers. Daarnaast sloot deze situatie aan op 
situatie op de rotondes in de gemeente Tilburg. Zij besloten al in 
2002 de fietsers uit de voorrang te halen op rotondes. 
In maart 2020 heeft het College van B&W van de gemeente Tilburg 
besloten om een wijziging aan te brengen in deze situatie. Fietsers 
op rotondes met vrij liggende fietspaden krijgen voorrang op het 
gemotoriseerd verkeer. Er is onderzocht of het ook in Goirle 
gewenst is fietsers in de voorrang te zetten. Het advies is dit 
scenario niet te volgen. 
 
Besluit:  

1. Fietsers geen voorrang te geven op de rotondes binnen de 
bebouwde kom in Goirle. 

2. Bij eventuele toekomstige herinrichting van Rillaersebaan 
en/of Tilburgseweg dit besluit heroverwegen. 
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REB besluit op bezwaar hondenveld 
 
Toelichting: 
Bij brief van 14 januari 2020 hebben wij met een huis aan huis 
bezorgde brief bekend gemaakt, dat op het grasveld tussen de 
Nieuwkerksedijk en de Zandschelstraat een hondenlosloopplaats 
wordt aangelegd. In die brief staat vermeld, dat de gemeente een 
plaats wil bieden waar honden los kunnen rondrennen, zonder dat 
ze daarbij anderen tot last zijn 
 
Besluit:  

1. De bezwaren niet ontvankelijk te verklaren 
2. Het afdelingshoofd R&B te mandateren om de brieven aan 

bezwaarmakers te ondertekenen namens het college van 
B&W. 

3. Kennis te nemen van de concept-brief aan bezwaarmakers 
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OND Voorjaarsnota 2021 
 
Toelichting: 
In deze Voorjaarsnota vragen we de gemeenteraad om richting te 
geven aan de voorbereiding van de nieuwe meerjarenbegroting 
door de raad enkele strategische keuzes voor te leggen. Daarna 
schetsen wij bij de verschillende thema’s de belangrijkste 
beleidsontwikkelingen voor 2021. Tenslotte geven wij inzicht in het 
financiële perspectief en verantwoorden we de invulling van de 
bezuinigingen waartoe bij de vaststelling van de 
meerjarenbegroting 2020 – 2023 is besloten. Tenslotte zijn de 
uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 
2021. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2021; 
2. De Voorjaarsnota 2021 ter vaststelling voorleggen aan de 

gemeenteraad van 26 mei 2020; 
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit 

van de Voorjaarsnota 2021. 
 

6 REB natuur en of zon bij Bels lijntje 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft een opgave om natuurverbindingen te 
realiseren binnen het Brabantse natuurnetwerk. Voor de 
ecologische verbindingszone (EVZ) Bels Lijntje is daarvoor een plan 
opgesteld. Voor de realisatie daarvan heeft de provincie nu geld 
beschikbaar gesteld via het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). 
Daarmee kunnen we een EVZ realiseren zonder een beroep te doen 
op de begroting. 
 
Besluit:  
In te stemmen met de bestemmingswijziging van “Agrarisch” naar 
“Ondernemende Natuur” ten behoeve van de realisatie van 
natuur op perceel 365K843 in Riel en de daarvoor benodigde 
wijzigingsprocedure in gang zetten. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 ONT Bijdrage decembercirculaire voor energietransitie 
 
Toelichting: 
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk geld 
ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019-2021. De 
bedragen zijn bedoeld voor de transitievisie warmte, de 
wijkaanpakken en een energieloket. Dit om te zorgen dat 
gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van 
het klimaatakkoord en om bewoners goed te informeren. 
 
Besluit:  
De bijdragen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld aan 
gemeenten voor ondersteuning bij de energietransitie volledig te 
bestemmen waarvoor ze bedoeld zijn. Het gaat om de volgende 
bedragen: 

1. Het opstellen en uitwerken van de transitievisie warmte (€ 
202.101,00). 

2. Het maken van een start met een wijkuitvoeringsplan (€ 
9.997,00). 

3. Het realiseren van een energieloket (€ 25.000,00). 
 

8 MDV Afronding pilot actie op geldzaken 
 
Toelichting: 
Vanaf maart 2019 t/m februari 2020 is in de gemeenten Goirle, 
Oisterwijk en Hilvarenbeek de pilot Actie op Geldzaken 
(Vroegsignalering schulden) uitgevoerd. De pilot is uitgevoerd in 
samenwerking met Woonstichting Leystromen. De betrokkenheid 
van Woonstichting Leystromen, die in alle 3 de gemeenten actief is, 
maakt dat de gemeenten hun inzet slim en gericht laten aansluiten 
op dat wat er al gedaan wordt. De pilot was bedoeld om ervaring 
met vroegsignalering op te doen. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport ‘Pilot Actie op 
Geldzaken Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle in 
samenwerking met Stichting Leystromen’ 

2. De aanbevelingen uit de evaluatie te betrekken bij 
beleidsvoorbereiding op de wijziging Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) 

3. In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking 
met gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek op het 
beleidsterrein Schuldhulpverlening ter voorbereiding op 
de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) per 1-1-2021. 

4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 



 
 
 
 
 
      
 

 

 


