
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 september 2020 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 VVH Oud en Nieuw 2021 
 
Toelichting: 
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heeft de burgemeester zich 
namens het college uitgesproken voor een vuurwerkverbod. 
Daarnaast heeft de burgemeester in de nieuwjaarstoespraak ook 
een voorstel gedaan om in Goirle een ander soort viering van het 
oud en nieuwfeest te introduceren, georganiseerd door een oud- 
en nieuwcomité. 
  
Op 31 december vanaf 18:00 uur tot en met 1 januari 02:00 uur is 
het afsteken van vuurwerk toegestaan. Buiten deze wettelijke 
afsteektijd is het afsteken van vuurwerk verboden. 3 dagen 
voorafgaand aan de jaarwisseling is het toegestaan om 
consumentenvuurwerk te verkopen. In Goirle wordt alleen 
vuurwerk verkocht door Karwei. 
 
Besluit:  

1. Geen extra verbod in te stellen op vuurwerk en aan te 
sluiten bij de landelijke verboden die van kracht zijn; 

2. Geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen tijdens de 
wettelijke afsteektijden; 

3. Af te zien van het stimuleren van de organisatie van een 
oud en nieuwfeest tijdens de jaarwisseling 2020-2021. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 ONT Prioriteiten Inclusie Agenda 
 
Toelichting: 
De Inclusie Agenda is op 9 april 2019 besproken in een 
oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Het college 
heeft toen op zich genomen om met een voorstel te komen over 
de prioritering van alle verbeterpunten die in de Inclusie Agenda 
staan. Het is daarna even stil geworden als gevolg van ambtelijke 
capaciteitsproblemen en vervolgens de coronacrisis. Daarbij is het 
overigens wel zo dat wij op alle terreinen volop aandacht hebben 
voor inclusie. 
  
Bij de uitvoering van al ons werk houden wij er rekening mee dat 
iedereen gebruik moet kunnen maken van onze voorzieningen en 
hulp en ondersteuning moet krijgen wanneer dat nodig is. Een 
goed voorbeeld daarvan is het Sportakkoord dat wij recent hebben 
gesloten. Daarin is expliciet aandacht voor het mogelijk maken van 
sporten door mensen met een beperking. 
  
De raad heeft voor 2020-2021 budget beschikbaar gesteld voor 
extra capaciteit zodat er voor de komende twee jaar ruimte is om 
o.a. de Inclusie Agenda op te pakken en daardoor nog meer focus 
aan te brengen. In dit voorstel leest u waarom uw college de raad 
adviseert om twee beleidsterreinen prioriteit te geven terwijl er 
een veel groter aantal verbeterpunten over de volle breedte van 
het sociaal domein zijn geformuleerd. Wij willen nu eerst (nog 
meer) garen op de klos zien in plaats van opnieuw tijd en energie 
stoppen in evalueren, herijken en stukken schrijven. 
  
Wij hebben het concept-raadsvoorstel voorgelegd aan de 
Participatieraad om advies in te winnen. De Participatieraad mist in 
het raadsvoorstel de bredere context voor de inclusieve 
samenleving maar zij stemt wel in met de prioriteiten die in dit 
raadsvoorstel voorliggen. Dit advies treft u als bijlage bij dit 
raadsvoorstel aan. 
 
Besluit:  
De gemeenteraad adviseren om: 
1.       De uitvoering van de nota “meedoen makkelijker maken” 
als prioriteit 1 voor 2020-2021 te benoemen. 

2. Inclusie van jongeren als prioriteit 2 voor 2020-2021 te 
benoemen en daarbij de verbeterpunten uit de 
Inclusieagenda als eerste op te pakken. 

 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 ONT Structurele waarderingssubsidies 
 
Toelichting: 
De afgelopen maanden is een aantal subsidieaanvragen 
binnengekomen bij de gemeente Goirle. Het betreft incidentele 
aanvragen voor een Activiteitensubsidie of Bruisfonds. Twee van 
deze aanvragers hebben reeds tweemaal een incidentele subsidie 
ontvangen. De beleidsregels voor subsidiering 2018 schrijven voor 
dat een activiteitensubsidie voor maximaal twee jaar voor dezelfde 
activiteit wordt verstrekt. In dit collegeadvies wordt een tweetal 
subsidieaanvragen voorgelegd die een aanvraag hebben gedaan 
voor een incidentele activiteitensubsidie en die wij daarom niet 
kunnen honoreren als incidentele subsidie. Omdat het gaat om 
structurele activiteiten, is het advies deze subsidies om te vormen 
tot structurele waarderingssubsidies. 
Vervolgens wordt voorgesteld om één Bruisfonds aanvraag die uw 
college eerder (14 oktober 2019) heeft afgewezen wegens te late 
indiening, om te zetten naar een structurele waarderingssubsidie. 
De argumentatie hiervoor leest u hieronder. 
Daarnaast wordt in dit advies één voorstel tot afwijzing van een 
incidentele subsidie voorgesteld. 
 
Besluit:  

1. Besluiten om aan de door SSCG georganiseerde WMO-
activiteit D’n Inloop een structurele waarderingssubsidie 
van €1.825,00 te verlenen. 

2. Besluiten om aan de activiteit Beursvloer een structurele 
waarderingssubsidie van € 750,00 te verlenen. 

3. Besluiten om aan de door o.a. de Contactraad Cultuur 
georganiseerde ZomerUItmarkt een structurele 
waarderingssubsidie van € 1.355,00 te verlenen. 

4. Besluiten om de incidentele subsidieaanvraag van het 
100-jarig bestaan van de Katholieke Plattelands Jongeren 
Goirle af te wijzen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 OND Aantrekken vaste geldlening BNG ad € 3,5 miljoen per 31-08-2020 
 
Toelichting: 
De rekening-courant van de gemeente Goirle is in de afgelopen 
maanden in zoverre verslechterd dat deze boven de toegestane 
kasgeldlimiet 2020 van € 5,1 miljoen kwam. Als de gemiddelde 
liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de 
kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de gemeente de drie 
kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met 
daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Om dit 
te voorkomen is overgegaan tot consolidatie van de schulden en 
het aantrekken van een vaste geldlening. Voor het berekenen van 
de financieringsbehoefte is een liquiditeitsprognose opgesteld. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aantrekken van een vaste 
geldlening ad € 3,5 miljoen per 31-08-2020 bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten te Den Haag met lening-
nummer 40.114150. 

2. In te stemmen om het rentevoordeel 2020 ad € 9.625,00 
mee te nemen in de 2e burap 2020. 

3. In te stemmen om het rentevoordeel 2021 ad € 28.875,00 
structureel te verwerken in de concept begroting 2021. 
 

 
 
 
 


