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1 ONT huisvesting arbeidsmigranten Alphenseweg 4 in Riel 
 
Toelichting: 
In december 2019 is er het principeverzoek ingediend om in de 
(vrijkomende) gebouwen aan de Alphenseweg 4, die nu nog 
dienen als kantoor en bedrijfswoning, arbeidsmigranten te 
huisvesten voor een periode van maximaal 10 jaar. Op het 
betreffende perceel, in een ander gebouw, worden nu al 80 
arbeidsmigranten gehuisvest. Hiervoor is op 11 september 2017 
een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar 
verleend. In het principeverzoek dat nu voorligt wordt nog eens 
verzocht om 80 plaatsen te realiseren. In totaliteit kan dus een 
complex ontstaan waar totaal 160 arbeidsmigranten gehuisvest 
kunnen worden. De behandeling van dit principeverzoek is 
geparkeerd omdat het de bedoeling was om het verzoek af te 
wegen tegen een beoordelingskader. Dit beoordelingskader is 
door (personele) omstandigheden (nog) niet opgesteld. Om 
initiatiefnemer niet langer te laten wachten op een antwoord, 
wordt dit verzoek nu toch behandeld. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek 
om tijdelijke huisvestiging van arbeidsmigranten mogelijk 
te maken op het perceel Alphenseweg 4 in Riel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

2 
 
 

VVH Zonnepark 
 
Toelichting: 
De betreffende aanvraag om omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk realiseren van een zonnepark op agrarische gronden aan 
de Beeksedijk ong, is voorbereid met de uitgebreide procedure. 
Als onderdeel van de procedure wordt de ontwerpbeschikking 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid 
te bieden voor het kunnen indienen van zienswijzen. 
  
De ontwerpbeschikking heeft vanaf 17 september 2020 tot 29 
oktober 2020 ter inzage gelegen en door diverse personen zijn 
zienswijzen ingediend (zie bijlage 1). 
  
De ingediende zíenswijzen zijn ambtshalve bekeken en voorzien 
van reactie (zie bijlage 2). 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is de ruimtelijke 
onderbouwing (zie bijlage 3) en het landschappelijke ontwerp (zie 
bijlage 4) aangepast. Tevens is een nulmeting van het gebied (zie 
bijlage 5) aangeleverd. 
  
Uit de ambtelijke beargumentering van de zienswijzen is 
geconcludeerd, dat er geen redenen zijn om de aangevraagde 
omgevingsvergunning te weigeren en deze dus verleend kan 
worden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de reactie op de ingediende 
zienswijzen. 

2. De zienswijzen en de reactie hierop als bijlage bij de 
beschikking op te nemen en de omgevingsvergunning te 
verlenen onder mandaat. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 MDV Wijziging Wgs - vroegsignalering schulden 
 
Toelichting: 
Op 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs). In GHO verband is in april 2020 na de 
pilot “actie op geldzaken”(vroegsignalering schulden) besloten om 
de beleidsvoorbereiding op de wijziging Wgs gezamenlijk op te 
pakken. Daarvoor is nu een beleidsplan opgeleverd, dit treft u in de 
bijlage aan. De wijziging van de Wgs is een belangrijke ontwikkeling 
ook gelet op de preventieve acties die gemeenten willen in het 
sociale domein om grotere problemen te voorkomen. Er wordt 
instemming gevraagd met een aantal keuzes. Verder is er bij de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer een motie 
aangenomen waardoor er een (beperkte) plicht is om hiervoor een 
verordening te maken. De verordening moet vastgesteld worden 
door de Raad. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het beleidsdocument wijziging Wgs-
vroegsignalering. 

2. In te stemmen met een scenario tussen 2 en 3 uit dit 
document en de eerste helft van 2021 zien als een 
ontwikkelperiode. 

3. Voor de uitvoering in eerste aanleg iemand in te huren via 
de Kredietbank Nederland. 

4. Het afdelingshoofd MDV te mandateren voor het aangaan 
van en te machtigen voor ondertekening van de 
overeenkomsten en convenanten die samenhangen met 
de wijziging Wgs. 

5. Te kiezen voor het ICT systeem van Inforing te weten RIS 
Vroeg-er-op-af en RIS-matching gekoppeld aan de BRP. 

6. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor 
vaststelling van een verordening Wgs en deze door te 
geleiden naar de Raad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 ONT Waarderingssubsidies sportverenigingen 2021 
 
Toelichting: 
Sportverenigingen kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen 
voor het volgend kalenderjaar. Voor sportverenigingen is de 
'waarderingssubsidie sport en bewegen' ontwikkeld. Tijdens de 
begrotingsbehandeling op 12 november 2019 heeft de 
gemeenteraad besloten om het budget voor de 
waarderingssubsidies voor sportverenigingen af te bouwen. In 2021 
is de helft van het huidige budget beschikbaar en in 2022 wordt de 
subsidie afgebouwd naar € 0,00. Voor het jaar 2021 hebben 16 
Goirlese sportverenigingen een subsidieverzoek ingediend. In dit 
voorstel worden de voorgestelde subsidiebedragen per vereniging 
aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidiebedragen 
voor sportverenigingen voor het jaar 2021; 

2. Akkoord te gaan met de voorgesteld subsidiebijdrage voor 
het g-voetbaltoernooi van GSBW voor het jaar 2021. 
 

 
 
 
 
 
  


