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1 BV aanpassingen mandaatoverzicht 
 
Toelichting: 
Het huidige mandaatoverzicht is op 25 februari 2021 vastgesteld. 
Ontwikkelingen in de afgelopen 10 maanden (waaronder de 
inwerkingtreding van nieuwe wetten) zorgen ervoor dat het 
mandaatoverzicht op onderdelen moet worden aangepast. Dit 
gewijzigde mandaatoverzicht wordt ter vaststelling voorgelegd. 
 
Besluit: 

1. in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen; 
2. het mandaatoverzicht 2022 vast te stellen. 

 

2 FY Ontwerp beschikking en ontwerp VVGB tbv realisatie van een 
zonnepark aan de Abcovensedijk ong. te Goirle 
 
Toelichting: 
Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend om de gronden gelegen 
aan de Abcovensedijk ong. (sectie I nr. 217) te mogen gebruiken voor 
het realiseren van een zonnepark kleiner dan 1,5 hectare. 
Deze ontwikkeling voldoet aan de kaders gesteld in de Nota 
Zonnewijzer en Windrichting. Voor de realisatie van het zonnepark is 
echter een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de 
gemeenteraad nodig. 
Door in te stemmen met het afgeven van een ontwerp 
omgevingsvergunning en aan de gemeenteraad te vragen om een 
VVGB af te geven, wordt realisatie van het zonnepark mogelijk 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met het afgeven van een ontwerp 
omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark 
aan de Abcovensedijk ong. 

2. Aan de raad een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen 
(VVGB) te vragen. 
 

  

https://goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/zonnewijzer_en_windrichting_Goirle.pdf
https://goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/zonnewijzer_en_windrichting_Goirle.pdf


 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 FY gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Twee woningen, Heisteeg 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Twee woningen, Heisteeg” voorziet in de 
realisatie van maximaal twee vrijstaande woningen op het perceel 
dat is gelegen achter Heisteeg 1. Zoals gebruikelijk heeft het 
bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele stappen doorlopen. 
Dat heeft slechts geleid tot één zienswijze van de Provincie Noord-
Brabant. Omwonenden en andere (direct) belanghebbenden hebben 
niet gereageerd omdat de beoogde ontwikkeling tot stand is 
gekomen met de direct omwonenden. De inhoudelijke reactie op die 
zienswijze is vervat in het verslag die als bijlage bij het 
bestemmingsplan is gevoegd. Het bestemmingsplan is gereed om 
gewijzigd vastgesteld te kunnen worden door de gemeenteraad. In 
dit advies wordt aan uw college voorgesteld om het raadsvoorstel en 
raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Besluit: 
In te stemmen met conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 
 

4 FY Aanvraag budget voor onderzoek centrumlocaties 
 
Toelichting: 
Op 3 november 2020 is door de gemeenteraad besloten om de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Hoek 
Tilburgseweg/Kalverstraat aan te passen. Tevens is tijdens deze 
vergadering een motie aangenomen om een financieel voorstel aan 
de raad te doen voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek 
woningbouw voor de locaties van ’t Loket, De Wildert en Mainframe. 
 
Besluit: 

1. De raad voorstellen een budget van € 40.000,00 
beschikbaar te stellen om een haalbaarheidsonderzoek 
woningbouw voor de locaties ’t Loket, De Wildert en 
Mainframe uit te kunnen laten voeren 

2. .De raad voorstellen dit budget te dekken uit de algemene 
reserve grondexploitatie. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 BV 1e wijziging van de tarieventabel Leges 2022 
 
Toelichting: 
Onlangs zijn de maximum Rijkstarieven voor de reisdocumenten en 
rijbewijzen 2022 gepubliceerd en daarmee definitief vastgesteld. De 
tarieventabel 2022 wordt hierop aangepast. 
  
Besluit: 
In te stemmen met de bijgaande eerste wijziging van de 
tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022. 
 

6 BV Treasurystatuut 2022 
 
Toelichting: 
Het treasurystatuut van de gemeente Goirle wordt geacht iedere 4 
jaar geactualiseerd te worden. Bij de actualisatie zijn vigerende en 
actuele wet- en regelgeving toegepast en is er gekeken naar het 
gemeentelijk financiële beleidskader. Met name vanuit de evaluatie 
van het gemeentelijk financiële beleidskader zijn wijzigingen binnen 
het treasurystatuut aangebracht. 
 
Besluit: 

1. Het treasurystatuut gemeente Goirle 2012 per 1 januari 
2022 in te trekken; 

2. Het treasurystatuut gemeente Goirle 2022 vast te stellen 
en deze op 1 januari 2022 in te laten gaan. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

7 STR raadsvoorstel Procesvoorstel Strategische herorientatie 
 
Toelichting: 
In het procesvoorstel Strategische heroriëntatie staat het 
vervolgtraject voor de strategische heroriëntatie. Op 2 november 
2021 heeft de raad beeldvormend gesproken over een drietal 
scenario’s. Daar hebben de aanwezige raadsleden gediscussieerd 
over fictieve toekomstscenario’s. Ze hebben geen inhoudelijke 
conclusies getrokken. Het eerste deel van het traject is daarmee 
vrijwel afgerond. Alleen de besluitvorming is op verzoek van de raad 
uitgesteld. De aanzet voor de strategische heroriëntatie is gegeven 
maar voor het vervolgtraject is meer kennis en inzicht nodig voordat 
de raad belangrijke gedragen keuzes kan maken. Naast de raad 
hebben wij zelf, anticiperend op de nieuwe koers, behoefte aan 
aanvullend inzicht over de actuele situatie. We volgen daarom een 
aantal aanbevelingen vanuit de BMC rapportages op die ons daarbij 
kunnen helpen. In het procesvoorstel beschrijven wij het vervolg van 
de strategische heroriëntatie. 
 
Besluit:  

1. De raad voor te stellen om het procesvoorstel Strategische 
heroriëntatie vast te stellen 

2. Een budget beschikbaar te stellen van € 125.000,00 voor 
de uitvoering van dit procesvoorstel en dit budget te 
dekken vanuit de Algemene Weerstandsreserve 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept-
raadsbesluit 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

8 SO Logeerwoning 2021 en verder 
 
Toelichting: 
Er is in toenemende mate sprake van acute situaties waarin personen 
geen geschikte (veilige) huisvesting hebben. Een logeerwoning past 
binnen de bredere opgave van gemeenten ten aanzien van de 
huisvesting van bijzondere groepen in acute situaties. Binnen GHO-
verband is er eerder (2018) een pilot logeerwoning uitgezet. De te 
strikte richtlijnen zorgden er destijds voor dat er te weinig gebruik 
werd gemaakt van deze voorziening. Omdat de behoefte aan een 
logeerwoning er wel is, willen we de succesvolle werkwijze zoals 
ingevoerd bij de ABG-gemeenten hanteren. Dat houdt in dat we niet 
alles aan de voorkant vastleggen, maar mee bewegen met de 
behoeften. De focus ligt dus niet meer op of iemand wel voldoet aan 
de voorwaarden. Het uitgangspunt is nu: welke hogere kosten maak 
je wanneer je iemand niet in een logeerwoning zou plaatsen. 
In de bijlage 'Voorstel logeerwoning bij crisissituatie werkgebied 
Leystromen' wordt het vervolg van de logeerwoning toegelicht. Er 
wordt hierbij niet alleen gekeken naar de instroommogelijkheid maar 
ook naar de mogelijkheid tot doorstroom en een verblijftijd van 
gemiddeld 3 maanden, om zoveel mogelijk acute situaties te kunnen 
opvangen. 
 
Besluit: 

1. De resterende Blokhuismiddelen 2021 in te zetten voor het 
realiseren van een logeerwoning in Goirle voor 2022 en 
2023. 

 

9 SO Overeenkomst voorliggend veld gemeente Goirle ContourdeTwern 
 
Toelichting: 
De overeenkomsten die gemeente Goirle heeft voor de uitvoering 
van voorzieningen in het voorliggend veld lopen van rechtswege af op 
31-12-2021. Deze diensten dienen daarom opnieuw ingekocht te 
worden zodat de nieuwe contracten ingaan op 1 januari 2022. 
Hiervoor hebben we een inkoopprocedure gevolgd en zijn we 
gekomen tot een intentie om tot een overeenkomst te komen. 
 
Besluit: 

1. Gunnen van de opdracht ‘voorliggend veld 2022 e.v.’ aan 
Contour de Twern als hoofdaannemer met onderaannemers 
stichting Jong, MEE, Stichting Instituut voor Maatschappelijk 
Werk, stichting Vluchtelingenwerk en de Wever 

2. Wethouder Tess van de Wiel te mandateren tot het tekenen 
van de overeenkomst ‘Voorliggend veld 2022 e.v.’ 

 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

10 FY Collegevoorstel versnellen proces plaatsing laadpaal 
 
Toelichting: 
Inleiding 
Het aantal elektrische auto’s in Nederland kent een enorme toename 
en daarom is er steeds meer behoefte aan laadpalen in de openbare 
ruimte. In het in ontwikkeling zijnde Programma Mobiliteit worden 
hiervoor diverse nieuwe beleidsregels opgenomen. De ontwikkeling 
gaat zó snel dat een aanpassing van het vastgestelde proces 
noodzakelijk is om de doorlooptijd en het realisatiepad te verkorten. 
Hiermee kunnen we het toenemende aantal aanvragen beter blijven 
verwerken. 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om het proces van 
laadpaalaanvragen te versnellen; 

2. Instemmen met uitbreiding van informatie hieromtrent op 
de gemeentelijke website om inwoners te informeren. 
 

 


