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1 FY Heroverweging principeverzoek woning achter Alphenseweg 1 Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het splitsen van het 
perceel Alphenseweg 1 in Riel ten behoeve van het realiseren van 
een extra woning. Het college heeft op 23 februari besloten geen 
medewerking te verlenen aan het verzoek. Initiatiefnemer heeft 
aanvullende informatie aangedragen, op basis waarvan de 
wethouder heeft gevraagd om het verzoek opnieuw aan het college 
voor te leggen. Naast de informatie van initiatiefnemer, zijn in het 
advies nu ook de aanwezige bomen betrokken. 
 
Besluit:  
Het college besluit een positieve grondhouding aan te nemen ten 
aanzien van het splitsen van het perceel Alphenseweg 1 Riel ten 
behoeve van een extra woning. Voorwaarden zijn wel dat de 
nieuwe woning in of achter de rooilijn van de aangrenzende 
woningen gesitueerd wordt, bestaande bomen behouden blijven, 
op eigen terrein volledig voorzien kan worden in de 
parkeerbehoefte en uit milieuonderzoek blijkt dat de nieuwe 
woning geen negatief effect heeft op het aangrenzende bedrijf. 
Eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 ONT Meerkostenregeling corona wmo 2020 
 
Toelichting: 
Afgelopen zomer hebben de colleges in de Hart van Brabant regio 
en de Bestuurscommissie Jeugd en een besluit genomen over de 
compensatie van niet-geleverde zorg van jeugdhulp, Wmo 
begeleiding en Beschermd Wonen in verband met financiële en 
bedrijfsmatige consequenties van de corona-situatie. Dit besluit is 
uitgewerkt in een subsidieregeling. Hierin is opgenomen dat de 
meerkosten die zijn gemaakt om de overeengekomen indicatie uit 
te voeren conform de richtlijnen en maatregelen van het RIVM 
vergoed worden. 
 
Besluit:  

1. De meerkostenregeling vast te stellen conform de 
uitgangspunten zoals genoemd in bijlage 1; 

• Voor Wmo voor regionaal en lokaal gecontracteerde 
aanbieders. 

2. In de meerkostenregeling een budgetplafond vast te 
stellen conform de verhouding 60/40: (Wmo-
begeleiding/overige Wmo); 

         2.1   Voor Wmo Begeleiding wordt een budgetplafond voor 
Goirle vastgesteld van € 27.747,--; 
         2.2.  Voor overige Wmo (niet begeleiding, wel hulp in 
huishouding, hulpmiddelen) wordt 
een                               budgetplafond vastgesteld voor Goirle van € 
18.498,-- 
        3.    Ervoor kiezen dat de uitvoering van de regeling wordt 
gedaan door de gemeente Tilburg.                             Kosten voor de 
uitvoering zijn geraamd op 6% (€ 2.774,--) 

4. Ten behoeve van de uitvoering het volgende vast te 
stellen: 

          4.1.  Het college van Tilburg geeft een volmacht aan het 
afdelingshoofd Sociaal Domein Goirle voor 
             de uitvoering van deze regeling met inachtneming van het 
budgetplafond. 
         4.2.   Het college van Tilburg geeft een volmacht aan het 
afdelingshoofd Sociaal Domein Tilburg voor 
             het aanpassen van de overeenkomst. 

 


