
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 september 2020 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 ONT Regionale Nota GGD 2020-2023 Met gezond verstand 
 
Toelichting: 
De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente om 
iedere 4 jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen met daarin de 
ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid 
en collectieve preventie. In de WPG worden de onderwerpen 
genoemd die inhoudelijk bij wet een plaats moeten hebben binnen 
het gezondheidsbeleid. Deze onderdelen zijn opgenomen in bijlage 1 
van bijgevoegde nota Met gezond verstand. Voor een aantal 
onderwerpen is sprake van beleidsvrijheid. Deze onderwerpen 
komen aan de orde in de nota Publieke Gezondheid 2020-2023. 
Door samen te werken, geloven wij erin, dat de slagkracht verhoogd 
wordt en daarmee een grote gezondheidswinst kunnen behalen. 
Daarom hebben de negen Midden-Brabant gemeenten in 
samenwerking met de GGD Hart voor Brabant de nieuwe regionale 
nota Publieke Gezondheid 2020-2023 'Met gezond verstand' 
opgesteld. 
 
Besluit:  

1. de raad adviseren om de regionale nota Publieke 
Gezondheid 2020-2023 vast te stellen 

2. de raad adviseren om de uitvoering van de maatregelen uit 
de nota te laten plaatsvinden binnen de huidige financiële 
kaders 

3. de raad kennis te laten nemen van de bijlage Lokale 
Accenten Goirle 2020 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 ONT bestemmingsplanprocedure Koestraat ongenummerd (ruimte voor 
ruimte woning) 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Koestraat ongenummerd (RvR 
woning)” heeft vanaf 23 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 
inzage gelegen. Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om een inspraakreactie in te dienen. Van de (semi) 
overheidsinstanties heeft alleen de Provincie Noord-Brabant 
gereageerd. Hiervan is een verslag opgesteld en is als bijlage 
toegevoegd aan dit voorstel. Naar aanleiding van de inspraakreacties 
van de Provincie wordt het voorontwerpbestemmingsplan op een 
aantal punten (redactioneel) aangepast c.q. aangevuld waardoor er 
wordt toegekomen aan de ingediende opmerkingen. Door in te 
stemmen met het eindverslag en de daarin voorgestelde 
aanpassingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan, 
kan de formele planologische procedure (terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan) opgestart worden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van feit dat er geen inspraakreacties zijn 
ingediend door direct belanghebbenden en het eindverslag 
inspraakprocedure Koestraat ongenummerd (RvR woning) 
vast te stellen"; 

2. In te stemmen met het verslag van het gevoerde overleg op 
grond van artikel 3.1.1 Bro en de daarin genoemde 
aanpassingen door te voeren in het 
ontwerpbestemmingsplan; 

3. Het voorontwerpbestemmingsplan "Koestraat 
ongenummerd (RvR woning)” gereed te maken om als 
ontwerp ter inzage te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 OND BURAP II 2020 
 
Toelichting: 
In de Planning en Control cyclus volgen de bestuursrapportages 
(BURAP) na het vaststellen van de begroting. Deze tweede 
tussentijdse rapportage gaat over de periode 1 januari tot 1 
september 2020 – met een doorkijk naar het einde van het jaar. In 
het boekwerk BURAP 2 zijn de belangrijkste financiële afwijkingen 
uitgewerkt. Daarnaast zijn de eerste financiële gevolgen van de 
coronacrisis in beeld gebracht en is de financiële positie 
geactualiseerd. Het saldo van alle mutaties geeft een voordeel van € 
890.000 en is verwerkt in de 12e begrotingswijziging 2020. Het effect 
van de september-circulaire is nog niet verwerkt in deze BURAP. Het 
boekwerk en de 12e wijziging worden op 10 november ter 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadvoorstel en de 
Bestuursrapportage II 2020; 

2. Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit en de 12e 
begrotingswijziging 2020 voor te leggen aan de 
gemeenteraad in zijn besluitvormende vergadering van 10 
november 2020. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 OND Vaststelling Programmabegrotig 2021 met bijbehorend 
Dekkingsplan 
 
Toelichting: 
Hierbij bieden wij u de concept programmabegroting met 1e en 2e 
wijziging en het dekkingsplan 2021 aan. De Programmabegroting is 
de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient vast te stellen. 
De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks 
wordt uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus. De 
begroting 2021 sluit met een structureel tekort van afgerond € 
1.870.000. Om dit tekort op te lossen bieden wij het Dekkingsplan 
2021 aan waarin tot een bedrag van afgerond € 1.875.000 aan 
voorstellen zijn gedaan. 
 
Besluit:  
De gemeenteraad voor te stellen: 

1. In te stemmen met de teksten en cijfers van de 
Programmabegroting 2021; 

2. In te stemmen met het Dekkingsplan 2021; 
3. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en -

besluit 
4. In te stemmen met de 1e en 2e wijziging van de 

Programmabegroting 2021 waarin verwerkt het 
Dekkingsplan(1e) en het beschikbaar stellen van de 
budgetten en kredieten 2021 (2e); 

5. In te stemmen met de dekking van het tekort zoals in het 
raadsvoorstel is aangegeven. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 ONT Startnotitie Transitievisie Warmte 
 
Toelichting: 
Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een 
Transitievisie Warmte (TvW) en de daarbij horende Wijk Uitvoering 
Plannen (WUP) op te stellen. Deze visie en uitvoeringsplannen laten 
zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar een aardgasvrij en 
duurzaam warmtesysteem voor de bebouwde omgeving. 
  
De startnotitie beschrijft waarom de TvW nodig is en wat de 
warmtetransitie voor Goirle inhoudt. Om alvast een gevoel te krijgen 
bij de situatie in Goirle, wordt een globale analyse gegeven van de 
warmtevraag en het warmteaanbod in Goirle. Dit is nadrukkelijk nog 
geen compleet beeld van alle mogelijkheden en technieken die er 
zijn, maar een eerste aanzet van mogelijkheden die gaandeweg de 
transitie steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt. Op basis van de 
globale gegevens wordt in grote lijnen het plan van aanpak geschetst 
om te komen tot een TvW. Tot slot wordt kort omschreven welke 
acties er al worden uitgevoerd om de warmtevoorziening in Goirle te 
verduurzamen. Na vaststelling van de TvW wordt gestart met de 
uitvoeringsplannen per wijk (WUP). 
 
Besluit:  

1. De startnotitie Transitievisie Warmte (TvW) vast te stellen. 
2. De gemeenteraad met bijgevoegde RIB te informeren over 

de startnotitie. 
  

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 ONT Herontwikkeling locatie TraBojangles Tilburgseweg 101-103 Goirle 
 
Toelichting: 
Een aantal maanden geleden is het pand Tilburgseweg 101-103 door 
een brand teniet gegaan en gesloopt. Als vervangende nieuwbouw is 
het verzoek ingediend om een nieuwe bebouwing te mogen 
realiseren in de vorm van een commerciële plint (horeca) met 
appartementen (12) op de eerste en tweede verdieping. Het 
parkeren wordt opgelost op het achterliggende terrein dat opnieuw 
zal worden ingericht. Het perceel van de Tilburgseweg 97 wordt 
onderdeel van de herontwikkeling, omdat beoogd wordt om de 
bestaande toegang naar het achterterrein te overbouwen. Het 
geldend bestemmingsplan biedt onvoldoende ruimte voor het 
initiatief voor wat betreft de omvang van de beoogde horeca, de 
beoogde appartementen en de beoogde plaats en hoogte van de 
bebouwing. Besloten moet worden of medewerking verleend zal 
worden aan een wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Besluit:  

1. Een positieve grondhouding aan te nemen over de 
herontwikkeling van deze locatie ten behoeve van een 
commerciële plint (horeca) met appartementen en deze 
locatie toe te voegen aan de lijst van potentiele 
woningbouwlocaties. 

2. De volgende randvoorwaarden vast te stellen: 
3. het toevoegen van woningen moet bijdragen aan de 

doelstellingen van de woonvisie en het daarin opgenomen 
gewenste woningbouwprogramma; 

4. detailhandel is uitgesloten; 
5. bebouwing moet beperkt blijven tot maximaal 3 

bouwlagen (inclusief kap); 
6. het achterliggende parkeerterrein moet openbaar 

toegankelijk blijven; 
7. de welstandscommissie dient een positief advies te geven; 
8. met milieuonderzoek moet worden aangetoond dat er 

geen belemmering is voor aangrenzende woonfuncties; 
9. voldaan moet worden aan geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van bouwen en milieu; 
10. uit een actuele parkeerberekening moet blijken dat er 

voldaan wordt aan de geldende parkeernormen; 
11. er moet een omgevingsdialoog worden gevoerd. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 ONT bestemmingsplanprocedure Maria Boodschapkerk 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Maria Boodschapkerk" heeft 
vanaf 28 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage gelegen. Een 
zestal ingezetenen c.q. belanghebbenden hebben gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. (Semi) 
overheidsinstanties hebben geen inspraakreactie ingediend. Van de 
ingekomen inspraakreacties is een verslag opgesteld en is als bijlage 
toegevoegd aan dit voorstel. Naar aanleiding van de inspraakreacties 
wordt het voorontwerpbestemmingsplan op een aantal punten 
(redactioneel) aangepast c.q. aangevuld waardoor er (deels) wordt 
toegekomen aan de ingediende inspraakreacties. Door in te 
stemmen met het eindverslag inspraakprocedure en de daarin 
voorgestelde aanpassingen ten aanzien van het 
voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische 
procedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) 
opgestart worden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure 
voorontwerpbestemmingsplan "Maria Boodschapkerk"; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing zoals 
aangegeven in het hierboven vernoemde eindverslag 
inspraakprocedure; 

3. Het vernoemde eindverslag vast te stellen en de insprekers 
schriftelijk te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van het vastgestelde 
eindverslag; 

5. In te stemmen met het verslag van het gevoerde overleg op 
grond van artikel 3.1.1 Bro; 

6. Het voorontwerpbestemmingsplan "Maria Boodschapkerk" 
gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 ONT principeverzoek (toevoeging woning) Bergstraat 104 
 
Toelichting: 
Op het perceel Bergstraat 104 bestaat de planologische mogelijkheid 
om detailhandelsactiviteiten uit te oefenen in combinatie met 
wonen. De winkel bevindt zich op de begane grond en op de eerste 
verdieping bevindt zich op dit moment een 
appartement/bovenwoning. Initiatiefnemer krijgt de winkel niet 
meer verhuurd en is voornemens om de winkel op de begane grond 
in te richten als een woning/appartement. Het bestaande pand hoeft 
hiervoor niet uitgebreid te worden. Binnen het bestaande volume 
worden twee wooneenheden gerealiseerd, ieder met een eigen 
ingang/opgang. Het toevoegen van een woning is op basis van het 
geldende bestemmingsplan niet rechtstreeks mogelijk. Een 
planologische procedure in de vorm van een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. Naast de planologische toevoeging 
van 1 woning wordt in de planologische procedure ook de 
detailhandelsbestemming voor het perceel Bergstraat 104 definitief 
verwijderd zodat in de toekomst detailhandel niet meer rechtstreeks 
mogelijk is.     
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan het starten van een 
planologische procedure (herziening bestemmingsplan) om 
een extra woning toe te staan en de 
detailhandelbestemming definitief van het perceel te 
halen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 
 
 

ONT Compensatie gemaakte kosten door kinderopvang en gastouders 
tijdens corona 
 
Toelichting: 
Vanwege de coronacrisis hebben de kinderopvangsector, de 
gastouderbranche en ouders die er gebruik van maken in de periode 
van medio maart t/m 8 juni 2020 extra kosten gemaakt, bestaande 
uit: 

• Extra kosten die gemaakt zijn door kinderopvang/gastouders 
tijdens reguliere openingstijden. Deze kosten bestaan uit de 
inzet van pedagogisch medewerkers, extra verzorgings- en 
activiteitenmateriaal. 

• Extra kosten aan het vergoeden van doorbetaalde 
ouderbijdragen: ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen 
door het Rijk om de rekening voor de opvang te blijven 
betalen in de periode dat deze gesloten was. Dit gold ook 
voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van 
de gemeentelijke regelingen voor peuteropvang en 
voorschoolse educatie. Op deze wijze kon het aanbod 
rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Het rijk 
heeft gecommuniceerd dat ouders de betaalde eigen 
bijdrage in deze periode vergoed krijgen. Gemeente is 
verantwoordelijk voor het vergoeden van de eigen bijdragen 
van ouders die onder gemeentelijke regelingen vallen. 

• Kosten voor extra VVE aanbod in de zomervakantie voor 
(kwetsbare) kinderen die opnieuw langdurige deze zomer 
geen (taal)stimulering krijgen. 

  
Het Rijk heeft middelen voor gemeenten gereserveerd voor de 
compensatie van de extra gemaakte kosten door kinderopvang, 
gastouders en ouders voor de opvang tijdens de corona-crisis. 
Gemeente is verantwoordelijk om de kinderopvang branche, 
gastouder branche te compenseren voor de gemaakte kosten. 
 
Besluit: 
1. Vergoeden van de extra gemaakte kosten door 
kinderopvang/gastouders voor de noodopvang tijdens reguliere 
openingstijden voor de periode van 11 mei t/m 8 juni. 
2. Vergoeden van de eigen bijdrage (tot aan het landelijk 
vastgestelde normtarief) voor de periode van 16 maart t/m 8 juni 
van ouders die vallen onder de subsidieregeling 
peutervoorzieningen en Voorschoolse educatie en deze vergoeding 
via kinderopvangaanbieders aan ouders uit te betalen 
3. Vergoeden van extra VVE-aanbod gedurende de zomervakantie 
tot de start van de scholen voor (kwetsbare) kinderen, die door het 



 
 
 
 
 
      
 

 

sluiten van de scholen een groter risico hebben een op 
(taal)achterstand. 
 

 
 


