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1. BDO Regeling werktijden 
 
Toelichting: 
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Het gevolg 
hiervan is dat per genoemde datum het privaatrecht van toepassing 
is op de arbeidsvoorwaarden.De CAR-UWO is de CAO gemeenten 
geworden en medewerkers zijn sinds 1 januari 2020 in dienst op 
basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. 
Als gevolg hiervan moesten alle lokale 
arbeidsvoorwaardenregelingen worden aangepast aan het 
privaatrecht (BW-proof). In uw vergadering van 17 december 2019 
heeft u het personeelshandboek vastgesteld met uitzondering van 
een aantal regelingen. Op de bij dit advies gevoegde regeling heeft 
de Ondernemingsraad inmiddels instemming gegeven. 
 
Besluit:  
Vaststellen van de Regeling Werktijden met ingang van 1 januari 
2020 onder gelijktijdige intrekking van de regeling werktijden 
gemeente Goirle 2014. 
 

2. BDO Raadsinformatiebrief kaderbrieven gemeenschappelijke 
regelingen 2021 
 
Toelichting: 
Het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam moet jaarlijks een 
kaderbrief sturen aan de gemeenteraad, waarin de beleidsmatige 
en financiële kaders voor het jaar erna worden geschetst. Deze 
kaders dienen als basis voor het opstellen van de begroting voor 
het volgend kalender jaar. Met bijgaande raadsinformatiebrief 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de (financiële) 
consequenties die voortvloeien uit de kaderbrieven van de Diamant 
Groep, Regio Hart van Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West 
Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Regionaal 
Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-Noord en GGD Hart 
voor Brabant. 
 
Besluit:  
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze 
doorgeleiden naar de raad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3. MDV Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020 
 
Toelichting: 
Jaarlijks wordt het gemeentelijk uitvoeringsbesluit voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen, het 'Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Goirle', vastgesteld. Het Besluit bevat 
bedragen en uitvoeringsrichtlijnen voor maatwerkvoorzieningen op 
grond van de Wmo. Een aantal bedragen is geïndexeerd, andere 
bedragen zijn ongewijzigd. De individuele voorzieningen voor de 
Jeugdwet worden niet meer opgenomen in dit Besluit. 
 
Besluit:  

1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Goirle 2020 vast te stellen; 

2. Het Besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en 
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020; 

3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
gemeente Goirle 2019, versie 2 in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4. MDV Gezamenlijke aanbesteding cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 
over 2019 en volgende jaren 
 
Toelichting: 
Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks 
een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kijkt 
steeds naar het voorgaande jaar en bestaat uit tenminste tien 
landelijk verplichte vragen. De resultaten van het onderzoek 
moeten jaarlijks voor 1 oktober bij het Ministerie van VWS worden 
aangeleverd en worden dan gepubliceerd op de website 
waarstaatjegemeente.nl. 
De gemeenten Goirle, Oisterwijk, Dongen en Hilvarenbeek trekken 
sinds 2015 gezamenlijk op in de aanbesteding en uitvoering van het 
Wmo cliëntervaringsonderzoek. 
Parallel aan deze aanbesteding vindt er overleg plaats om 
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en eventueel jeugd met nog 
meer regiogemeenten gezamenlijk te gaan uitvoeren. Omdat 
verschillende deelnemende gemeenten een andere werkwijze 
hanteren, gaat het langer duren voordat we op deze schaal 
gezamenlijk het cliëntervaringsonderzoek kunnen gaan uitvoeren. 
Daar kunnen de GOHD-gemeenten voor dit onderzoek niet op 
wachten. 
 
Besluit:  

1. Het Wmo cliëntervaringsonderzoek 2020 (over 2019) via 
een gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding 
met de gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Dongen en 
hiervoor in te stemmen met het bijgaande Programma 
van Eisen; 

2. De bevoegdheid tot het inkopen van het Wmo 
cliëntervaringsonderzoek 2020 (over 2019) en het 
uitvoeren van de in dat kader noodzakelijke handelingen, 
te mandateren aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dongen; 

3. Hiertoe het onder 2 genoemde college te machtigen en de 
volmacht te tekenen tot het verrichten van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen, de gunning en 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden in het kader van 
deze aanbesteding. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5. ONT Principeverzoek 3 woningen Dr. Keyzerlaan 2 Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een verzoek ingediend om 3 woningen te mogen realiseren in 
het bestaande pand Dr. Keyzerlaan 2 in Goirle, waar nu een 
architectenbureau gevestigd is. Dit architectenbureau gaat het 
pand verlaten. Behoud van het pand is gewenst omdat het een 
rijksmonument is. Er hoeft aan de buitenzijde van het pand 
nauwelijks iets veranderd te worden, alleen een entreedeur op de 
binnenplaats. De overige wijzigingen zijn intern. Wijziging van het 
gebruik heeft een positief effect op de parkeerdruk in de laan. Op 
eigen terrein is ruimte om in de parkeerbehoefte te voorzien. Er 
kunnen 3 woningen met een volledig woonprogramma op de 
begane grond worden gebouwd. Om medewerking te kunnen 
verlenen aan het initiatief is een planologisch-juridische procedure 
in de vorm van een gebruikswijziging nodig. 
 
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan het wijzigen van het gebruik van 
het pand Dr. Keyzerlaan 2 Goirle ten behoeve van 3 woningen, 
onder de voorwaarde dat: 

 e woningen levensloopbestendig zijn; 

 op eigen terrein voorzien wordt in de parkeerbehoefte; 

 een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6. ONT Principeverzoek woning Dorpsstraat 32 Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van een woning op 
het perceel Dorpsstraat 32 in Goirle. Op dit perceel is in de huidige 
situatie een groot bijgebouw aanwezig, dat behoort bij het aan de 
overkant van de straat gelegen perceel, en wordt gebruikt voor 
opslag en berging. Dit gebruik is niet meer nodig. Omdat het dak in 
het kader van asbest volledig vervangen moet worden, wordt 
geopteerd voor sloop van het gehele gebouw ten gunste van de 
realisatie van een woning. Om medewerking te kunnen verlenen 
aan het initiatief is een planologisch-juridische procedure in de 
vorm van een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
 
Besluit:  
Medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het 
perceel Dorpsstraat 32 in Goirle, onder de voorwaarde dat: 

 de woning in oppervlakte en volume min of meer 
vergelijkbaar met het bestaande bijgebouw; 

 op eigen terrein voorzien wordt in de 
parkeerbehoefte; uit milieuonderzoek blijkt dat er 
geen belemmeringen zijn; 

 een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 
 

7. VVH Toestemming te verlenen voor het gebruik van BIS-gegevens t.b.v 
loodverwachtingen kaart 
 
Toelichting: 
De provincie Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een 
loodverwachtingenkaart. De loodverwachtingskaart geeft in 
verschillende gradaties aan in welke gebieden sprake kan zijn van 
verhoogde concentraties lood in de bodem. 
 
Besluit:  
Toestemming te verlenen voor het gebruik van de BIS- gegevens 
ten behoeve van de lood verwachtingenkaart. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

8. ONT Jaarverslag 2018 Begroting 2020 Stichting Edu-Ley 
 
Toelichting: 
De besturen van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 
(SBOOG) en de Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) zijn 
per 31 december 2018 gefuseerd tot de samenwerkingsstichting 
Stichting Edu-Ley. Het schoolbestuur dient over de vaststelling van 
de jaarrekening en de begroting overleg te voeren met de 
gemeenteraad. Thans zijn het jaarverslag 2018 (te weten het 
bestuursverslag en de jaarrekening) en de begroting 2020 aan de 
orde. Deze documenten zijn als de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel 
gevoegd. Het wettelijk en statutair voorgeschreven overleg met de 
gemeenteraad kan aan uw college worden overgedragen. In dit 
voorstel wordt u hierover nader bericht en geadviseerd. 
 
Besluit:  

1. de gemeenteraad voor te stellen het extern toezicht op de 
jaarstukken en de begroting van de Stichting Edu-Ley over 
te dragen aan uw college; 

2. de gemeenteraad tevens verzoeken in te stemmen met 
wijziging van de statuten van genoemde stichting op het 
onder ad 1 vermelde onderdeel, onder de voorwaarde dat 
ook de RvT van Edu-Ley haar goedkeuring hieraan geeft; 

3. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de begroting 
2020 van het onder ad 1 vermelde schoolbestuur en de 
hierover opgestelde ambtelijke bevindingen en deze 
bevindingen (incl. de toelichting op de kengetallen) te 
onderschrijven; 

4. de onder ad 3 bedoelde jaarstukken, vergezeld van het 
besluit van uw college met betrekking tot de ambtelijke 
bevindingen c.q. de toelichting op de kengetallen, ter 
kennisname te brengen van de gemeenteraad via het 
hiervoor onder ad 1/ad 2 bedoelde conceptraadsvoorstel; 

5. het bestuur van de Stichting Edu-Ley te informeren over 
de besluiten van de gemeenteraad als hiervoor bedoeld 
onder ad 1, ad 2 en ad 4. 
 

 
 


