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1 VVH Benoemen onbezoldigd opsporingsambtenaren 

 

Toelichting: 

Conform het collegebesluit van 26 maart 2013 is de gemeente 

Goirle een samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA's) aangegaan met de gemeenten 

Oisterwijk en Hilvarenbeek. Deze samenwerking heeft geleid tot 

het vormen van een BOA-poule waarbij Oisterwijk fungeert als 

uitleeninstantie naar de andere gemeenten. Door het aangaan van 

deze samenwerkingsovereenkomst zijn BOA's die aangesteld zijn 

voor één van de drie gemeenten opsporingsbevoegd voor alle drie 

de gemeenten. Conform de circulaire BOA moeten de BOA's bij 

iedere gemeente afzonderlijk op naam worden benoemd als 

onbezoldigd ambtenaar van deze gemeente. 

 

Besluit:  

De voorgedragen BOA’s uit de BOA-pool aan te stellen als 

onbezoldigd ambtenaren openbare ruimte bij de gemeente 

Goirle; 

 

  



 

 

 

 

 

      

 

 

2 MDV Poetsbon beëindigen 

 

Toelichting: 

De Poetsbon is een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp 

voor een bepaalde doelgroep. De gemeente heeft hiervoor met zes 

zorgaanbieders een contract afgesloten van 2017 tot en met 2020, 

als voortzetting van de rijksregeling 'Huishoudelijke Hulp Toelage' 

(HHT) die de gemeente onder de naam 't Huishoudtientje in 2015 

en 2016 heeft uitgevoerd. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden 

naar het gebruik van de Poetsbon en de ervaringen van de 

zorgaanbieders en toegangsmedewerkers met de uitvoering ervan. 

De uitkomst van de evaluatie, evenals wettelijke en financiële 

ontwikkelingen vormen aanleiding om de Poetsbon af te bouwen 

in 2020 en na dit jaar het contract niet meer te verlengen. 

 

Besluit:  

1. Het contract voor de Poetsbon na 2020 niet verder te 

verlengen; 

2. Een deelnamestop af te kondigen voor nieuwe klanten, 

een warme overdracht te regelen voor klanten die in 

aanmerking komen voor de maatwerkvoorziening Schoon 

en leefbaar huis, en overige klanten mede te delen dat de 

Poetsbon eind 2020 stopt; 

3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te 

informeren over het onderzoek n.a.v. de motie. 

 

  



 

 

 

 

 

      

 

 

3 ONT Principeverzoek woningbouw ontwikkeling  

 

Toelichting: 

De heer X heeft achter het perceel Heisteeg 1 te Riel een stuk 

onbebouwde grond liggen waar hij woningbouw wil ontwikkelen. 

Naast de planologische procedure (herziening bestemmingsplan) 

voor een vrijstaande woning, die zich op dit moment in de 

afrondende fase bevindt, wil initiatiefnemer nog een aantal 

woningen realiseren. Een eerder verzoek om 6 

levensloopbestendige woningen te realiseren is afgewezen. Het 

verzoek dat nu is ingediend ziet toe op een ontwikkeling van 2 

(vrijstaande)woningen of 2 tweekappers. Om woningbouw (in 

welke vorm dan ook) ter plaatse mogelijk te kunnen maken is een 

herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. In dit voorstel 

wordt aan uw college voorgelegd of een planologische procedure 

ruimtelijk gewenst is. 

 

Besluit:  

1.Een positieve grondhouding aannemen om een planologische 

procedure (herziening bestemmingsplan) op te starten om de 

realisatie van maximaal twee vrijstaande woningen op vernoemd 

perceel mogelijk te kunnen maken; 

2.Geen medewerking verlenen aan het verzoek om op vernoemd 

perceel 1 of 2 tweekappers te realiseren. 

 

  



 

 

 

 

 

      

 

 

4 

 

 

ONT Bezuiniging culturele instellingen 

 

Toelichting: 

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 12 

november 2019 de drie culturele instellingen die huizen in het 

Culturele Centrum Jan van Besouw, te weten: Factorium 

Podiumkunsten (hierna: Factorium), Bibliotheek Midden-Brabant 

(hierna: Bibliotheek) en Stichting Sociaal Culturele Accommodaties 

Goirle (hierna: SCAG), gezamenlijk een taakstellende bezuiniging 

opgelegd. Dit vanuit de gedachtegang dat partijen samen kijken 

waar efficiëntie te bereiken is, waar activiteiten geoptimaliseerd 

kunnen worden, taken geschrapt kunnen worden en commerciële 

activiteiten kunnen worden toegevoegd. In 2021 moet er € 

50.000,00 bezuinigd zijn, oplopend tot € 150.000,00 in 2022 en 

uiteindelijk € 300.000,00 in 2023. Om een 

bezuinigingsmogelijkheid – op louter financiële basis – te 

analyseren, hebben de drie partijen gezamenlijk een 

onafhankelijke accountant ingehuurd. Deze heeft de opdracht 

gekregen te onderzoeken hoe de € 300.000 ingeboekt kan worden 

op een wijze die gezonde bedrijfsexploitatie voor alle drie, of ten 

minste twee van de drie, culturele instellingen mogelijk blijft 

maken. Aan de hand van het uitgebrachte advies van deze 

accountant hebben de drie culturele instellingen een voorstel 

gedaan dat nu ter instemming aan het college voorligt. In dit 

voorstel neemt Factorium Podiumkunsten de hele 

bezuinigingsopgave voor haar rekening door zichzelf om te 

bouwen van een gesubsidieerde muziek-, dans en theaterschool 

naar een cultuureducatieschool gebaseerd op zelfstandig 

werkende kunstenaars en docenten. Het culturele aanbod in Goirle 

en het serviceniveau van de drie instellingen blijft hiermee 

onaangetast. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met het voorstel van de drie culturele 

instellingen - Factorium Podiumkunsten, Stichting Sociaal 

Culturele Accommodaties Goirle en Bibliotheek Midden-

Brabant - om Factorium om te bouwen naar een 

geprivatiseerde cultuureducatieschool en hiermee de 

taakstellende bezuiniging op de culturele partijen te 

realiseren. 

2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief (incl. bijlage mail Factorium over 

gevolgen voor inwoners). 

 


