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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 
 
 

BDO Regeling hybride werken gemeente Goirle 
 
Toelichting: 
Naar aanleiding van de Corona crisis is sprake van een 
(fundamentele) verandering in de wijze van werken en zijn wij 
versneld gaan thuiswerken. Ook binnen de gemeente Goirle gingen 
we massaal thuiswerken waar dat mogelijk was. 
  
Door de nieuw ontstane situatie is vooralsnog de verwachting dat 
de 1,5 meter samenleving het “nieuwe normaal” zal worden. Dit zal 
betekenen dat het gebruik van het gemeentekantoor veel meer zal 
veranderen in een ontmoetingsplek en vergaderplek. Dit betekent 
dat we zijn gaan nadenken over hybride werken: een nieuwe 
werkwijze waar we deels thuiswerken en deels op werklocatie aan 
de slag zijn, waar mogelijk. Juist omdat onze werknemers ook 
aangegeven hebben dat ze het thuiswerken willen behouden, 
omdat het hen goed bevalt. 
 
Besluit:  

1. De Regeling hybride werken gemeente Goirle vast te 
stellen onder voorbehoud van instemming van de 
Ondernemingsraad. 

2. De regeling vast te stellen met terugwerkende kracht per 
13 maart 2020 met een looptijd van 2 jaar. 

3. Gelijktijdig intrekken van de regeling telewerken 
gemeente Goirle d.d. 1 februari 2012. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 ONT Bestuursakkoord Gezamenlijke inkoop wmo-begeleiding 
 
Toelichting: 
Op 14 december 2017 hebben de deelnemende gemeenten (Goirle, 
Hilvarenbeek, Heusden, Tilburg, Gilze en Rijen, Loon op Zand, 
Dongen en Oisterwijk) een bestuursakkoord voor gezamenlijke 
inkoop Wmo begeleiding gesloten. Binnen het gevormde 
samenwerkingsverband heeft in de periode 2018-2020 de 
aanbesteding, implementatie en uitvoering van het regionaal 
contractmanagement plaats gevonden. Op 19 juni 2020 is deze 
samenwerking geëvalueerd en op basis hiervan is besloten de 
contracten met een jaar te verlengen. Het bestuursakkoord loopt 
tot 1 januari 2021 en dient derhalve ook verlengd te worden. De 
gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau willen mogelijk 
aansluiten bij de samenwerking. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de vaststelling van het 
Bestuursakkoord "Gezamenlijke inkoop Wmo begeleiding" 
voor 2021 en 2022 ten behoeve van een rechtmatige 
voortzetting van samenwerking op het gebied van inkoop 
Wmo begeleiding 
 

3 ONT Aanwijzen DPG als toezichthouder kinderopvang 
 
Toelichting: 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
kinderopvang. De GGD Hart voor Brabant (HvB) voert voor de 
gemeente Goirle het toezicht Wet kinderopvang uit. De GGD HvB 
vraagt het college om de directeur publieke gezondheidszorg (DPG) 
aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang volgens herziene 
richtlijn van de VNG. 
 
Besluit:  

1. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) formeel aan te 
wijzen als toezichthouder GGD Hart voor Brabant en de 
DPG toe te staan om één of meerdere medewerkers te 
machtigen om onder verantwoordelijkheid van de DPG op 
te treden als toezichthouder in het kader van de Wet 
kinderopvang. 

2. Hiertoe bijgevoegd besluit te ondertekenen en retour te 
zenden. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 ONT principeverzoek Goorweg 1 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om de bestaande monumentale 
langgevelboerderij aan de Goorweg 1 in Riel te splitsen in twee 
wooneenheden. Daarnaast wordt er verzocht om op hetzelfde 
perceel een extra woning te mogen realiseren. Het gehele perceel is 
zodanig gesitueerd/gelegen dat de bestaande langgevelboerderij is 
georiёnteerd aan de Goorweg en het beoogde bouwkavel aan het 
Zandeind. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of een 
splitsingsverzoek van Goorweg 1 past binnen de 
regels/voorwaarden van het planologisch kader. Daarnaast wordt 
aan uw college ter overweging meegegeven om een planologische 
procedure te volgen ten behoeve van een extra woning aan het 
Zandeind. 
 
Besluit:  

1. Medewerking verlenen aan de (binnenplanse) 
vrijstellingsmogelijkheid om de bestaande 
langgevelboerderij aan de Goorweg 1 te splitsen in twee 
wooneenheden met dien verstande dat wordt voldaan de 
gestelde voorwaarden (art 20.4.1 bestemmingsplan 
Buitengebied Goirle, correctieve herziening); 

2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een 
extra woning te realiseren aan het Zandeind. 
 

5 ONT principeverzoek Goorweg 7 in Riel 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of u het ruimtelijk 
gewenst vindt dat aan de Goorweg 7 een tiny house met 
paardenstalling wordt gerealiseerd met een tijdelijke 
instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar. 
 
Besluit:  

1. Onder toepassing van artikel 4, lid 11, Bijlage II van het 
Besluit omgevingsrecht (de kruimelgevallenregeling) de 
huisvesting in de vorm van tiny house en een 
paardenstalling mogelijk te maken voor de tijdelijke duur 
van maximaal 10 jaar op een deel van het perceel 
Goorweg 7 in Riel. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 ONT Verdeling coronamiddelen culturele instellingen 
 
Toelichting: 
De gemeente heeft geld ontvangen van het rijk om culturele 
instellingen te compenseren voor het verlies aan inkomsten als 
gevolg van de coronacrisis. In dit advies staat een voorstel hoe dit 
geld het beste verdeeld kan worden onder SCCG, SCAR, SCAG, de 
Heemkundige Kring, het gilde St. Mauritius, Factorium en de 
Bibliotheek. 
 
Besluit: 

1. Voor SCCG, SCAR, SCAG, de Heemkundige Kring en het 
gilde St. Mauritius de huur voor 3 kwartalen 2020 en het 
eerste kwartaal 2021 kwijt te schelden 

2. De corona-kosten van Factorium en Bibliotheek in 2020 te 
vergoeden. 
 

7 ONT principeverzoek Dorpsstraat 5 
 
Toelichting: 
De eigenaar van het perceel Dorpsstraat 5 te Goirle heeft verzocht 
om de op het perceel rustende detailhandelsbestemming te 
wijzigen in een woonbestemming. Op grond van het thans geldende 
bestemmingsplan kunnen er op het betreffende perceel 
detailhandelsactiviteiten uitgeoefend worden in combinatie met 
wonen. De eigenaar wil de detailhandelsbestemming graag 
definitief wijzigen in een (solitaire) woonbestemming. Het aantal 
woningen neemt niet toe met de beoogde herziening omdat ter 
plaatse nu al één woning is toegestaan. Om de gecombineerde 
gebruiksmogelijkheid van detailhandel en wonen formeel te 
wijzigen naar een (solitaire) woonbestemming, is een planologische 
procedure in de vorm van een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. In dit voorstel wordt aan uw college voorgelegd of u 
het ruimtelijk wenselijk acht dat medewerking wordt verleend aan 
dit herbestemmingsverzoek. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan het starten van een 
planologische procedure (herziening bestemmingsplan) 
om de detailhandelsbestemming van het perceel 
Dorpsstraat 5 te Goirle definitief te verwijderen en in 
plaats daarvan te komen tot een woonbestemming. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 ONT Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid 
 
Toelichting: 
De stichting Duurzaam Riel Goirle (DRG) heeft voor de gemeente 
Goirle een plan voorbereid waarmee in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) € 135.000 aan subsidie is 
aangevraagd en ontvangen. Het doel van dit plan is om bij 1.500 
woningen energiebesparing te realiseren. Voor de uitvoering van dit 
plan is een officiële opdrachtverlening aan DRG nodig. 
 
Besluit:  

1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door 
stichting Duurzaam Riel Goirle (DRG) de opdracht te geven 
om de plannen waarvoor Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) subsidie is aangevraagd uit te 
voeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 ONT Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer PFAS 
 
Toelichting: 
Sinds de zomer van 2019 dient PFAS verplicht onderzocht te 
worden wanneer sprake is van grondverzet. Hierdoor liepen veel 
bouw en civiele projecten in Nederland vertraging op. Het 
Ministerie van IenW heeft een ‘Tijdelijk Handelingskader’ voor PFAS 
gepubliceerd. Aanvullend hebben 57 Brabantse gemeenten 
besloten tot het opstellen van een Brabantbrede 
bodemkwaliteitskaart voor PFAS zodat een groot aantal 
belemmeringen voor grondverzet van PFAS-houdende grond wodt 
opgeheven. Tevens is de hele regionale bodemkwaliteitskaart 
geactualiseerd om de huidige bodemkwaliteit inzichtelijk te maken. 
Met de actualisatie en de aanvulling op PFAS kan de kaart gebruikt 
kan worden als bewijsmiddel voor het aantonen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van een partij vrijkomende grond en/of 
de ontvangende bodem. 
 
Besluit:  

1. De ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende 
gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota 
bodembeheer PFAS’ vast te stellen zodat de OMWB bij 
meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit 
(grondverzet) deze kan toepassen. 

2. De ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en 
baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 2 december 2019 en 
vastgesteld door het college op 17 december 2019, te 
laten vervallen en in te trekken. 

3. Een openbare kennisgeving te doen van de 
bodemkwaliteitskaart en de intrekking van de handreiking 
en de vaststelling en intrekking een week na de openbare 
kennisgeving in te laten gaan. 

4. De actualisatie Bodemkwaliteitskaart vast te stellen. 
 

 
 

 


