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1 ONT Startnotitie visie Sociaal Domein 
 
Toelichting: 
Het huidige Sociaal Domein beleid, B2B 2.0, heeft een looptijd tot 
en met 2021. Daarom wordt een nieuwe beleidsvisie Sociaal 
Domein 2022-2026 opgesteld. Om de kaders voor de visie Sociaal 
Domein scherp te krijgen is er een startnotitie geschreven. In de 
startnotitie wordt beschreven wat we willen bereiken en worden 
uitgangspunten aan de raad voorgelegd. Het is van belang dat de 
raad de kaders voor de beleidsvisie bepaalt. Het beleid van het 
Sociaal Domein raakt immers al onze inwoners en er zijn hoge 
kosten aan verbonden. 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met de startnotitie Visie Sociaal Domein. 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

2 MDV Verstrekking mondkapjes aan minima 
 
Toelichting: 
Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een 
mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Voor mensen 
met een laag inkomen is de aanschaf van mondkapjes een extra 
belasting van het beschikbare budget. Om dit enigszins te 
compenseren wordt voorgesteld om aan inwoners met een 
minimuminkomen twee gratis, uitwasbare, mondkapjes te 
verstrekken. Meerdere gemeenten in Nederland gingen ons hierin 
voor. Ook via de Voedselbank Tilburg (met een uitgiftepunt in 
Goirle) zijn gratis mondkapjes verstrekt. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het verstrekken van twee gratis uitwasbare 
mondkapjes aan minima. 
2. De mondkapjes toe te sturen aan de bij organisatie bekende 
adressen van minima. 
3. De mondkapjes te bestellen bij E.L. Cravatte BV 
4. De kosten te dekken uit het budget voor minimabeleid 
5. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 ONT Samenwerkingsconvenant Weer Thuis 
 
Toelichting: 
Op 1 oktober 2020 stemde het gecombineerd overleg van de 
Portefeuillehouders Maatschappelijke Ondersteuning en de 
Portefeuillehouders Wonen in met de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Weer thuis’. Het traject ‘Weer 
Thuis’ maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak vervolgtraject 
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en 
Verslavingszorg regio HvB. De doelstelling van 'Weer Thuis' is om 
binnen de regio op bestuurlijk niveau afspraken te maken tussen 
gemeenten, zorginstellingen en corporaties om de door- en 
uitstroom uit de residentiële zorg (maatschappelijke opvang (MO), 
beschermd wonen (BW) en intramurale jeugdhulp) te verbeteren 
en bestuurlijk te borgen. 
 
Besluit: 
Instemmen met de 'Samenwerkingsovereenkomst Weer Thuis 
Hart van Brabant 2020’ waarin de gemeenten, corporaties en 
zorgaanbieders van de regio Hart van Brabant afspreken om: 
o   De uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen 
regionaal te spreiden via een regionaal matchingspunt en daar in 
2021 een start mee te maken; 
o   Dit voorlopig binnen de kaders van de huidige 
prestatieafspraken van gemeenten met hun corporaties te doen, 
maar te streven naar een verdeling over gemeenten, waarbij de 
uitstroom evenredig verdeeld wordt op basis van 
inwoneraantallen. In 2021 onderzoeken we wat daarvoor nodig 
is. We spreken de ambitie uit om hierover in de 
prestatieafspraken van 2022 regionaal op een eensluidende 
manier afspraken te maken. 
o   Samen met corporaties en zorgpartijen invulling te geven aan 
de benoemde vervolgacties om dit mogelijk te maken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 ONT Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 
 
Toelichting: 
Het college dient volgens de Leerplichtwet (art. 25) ieder jaar 
ingelicht te worden over het gevoerde leerplichtbeleid van het 
afgelopen schooljaar. Vervolgens legt het college dit verslag ter 
informatie voor aan de gemeenteraad. Gemeente Tilburg voert 
voor de gemeente (en 7 andere gemeenten) de Regionale Meld- en 
Coördinatie (RMC) functie uit en verricht voor een aantal 
gemeenten, waaronder voor ons, de leerplichtfunctie. Ook stelt de 
gemeente Tilburg het jaarverslag op over de uitvoering en de 
handhaving van de leerplichtwet en de uitvoering van de RMC-
functie voor al deze gemeenten. In het jaarverslag is de aard en de 
omvang van het schoolverzuim van de gemeente Goirle in beeld 
gebracht. 
 
Besluit: 

1. Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 vast te 
stellen. 

2. Het hierboven genoemde jaarverslag met begeleidende 
raadsinformatiebrief ter kennisname aan de 
gemeenteraad te versturen. 
 

5 ONT principeverzoek Gilzerbaan 2 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek binnengekomen om op het kadastrale 
perceel, sectie K nummer 446, direct gelegen naast Gilzerbaan 2 
(voormalige Platinum Stables) een zorglocatie te ontwikkelen met 
circa 30 appartementen. Het huidige perceel is bestemd als 
“Agrarisch- landschapswaarden”. Binnen de geldende bestemming 
is het niet mogelijk om een dergelijke ontwikkeling te realiseren. 
Om beoogde ontwikkeling mogelijk te kunnen maken, is een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. In dit voorstel 
wordt aan uw college voorgelegd of een planologische procedure 
ruimtelijk en planologisch gewenst is.     
 
Besluit: 
Geen medewerking verlenen aan de ontwikkeling van 
zorgappartementen op het kadastrale perceel gemeente Goirle, 
sectie K, nummer 446, direct gelegen naast het perceel Gilzerbaan 
2 te Riel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

6 ONT Afwijzing incidentele subsidieaanvraag Popkoor ZO 
 
Toelichting: 
Er is een subsidieaanvraag binnengekomen bij de gemeente Goirle 
van Popkoor ZO. Het betreft een incidentele subsidieaanvraag voor 
een bijdrage van € 2.000,00 ten behoeve van nieuwe 
geluidsapparatuur. Popkoor ZO bestaat uit 30 zangeressen die 
iedere woensdagavond repeteren in het Jan van Besouw. Bij de 
vereniging staan plezier in zingen en sociale contacten voorop. Het 
koor treeft regelmatig belangeloos of tegen onkostenvergoeding 
op in verzorgingshuizen en scholen. Het koor doet ieder jaar mee 
met Goirle Zingt en organiseert open repetitie avonden met een 
zangworkshop met als doel dorpsgenoten te laten proeven aan hun 
passie voor muziek en wellicht nieuwe leden te werven. 
 
Besluit: 
Besluiten om de incidentele subsidieaanvraag van popkoor ZO af 
te wijzen. 
 

 
 


