
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 mei 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke 
regeling VRMWB 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de 
VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende 
jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2021, de begroting 
2022 en jaarstukken 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Op 6 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen 
en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 
2021 en de begroting 2022 is de raad in de gelegenheid zienswijzen, 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen 
Bestuur. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden. 
 
In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat 
beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet 
worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 vast na 
overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. 
  
Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur u om, na toestemming van 
de gemeenteraad, in te stemmen met het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant. Deze regeling moet op een aantal punten worden 
geactualiseerd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021, begroting 
2022 en de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant. 

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de 
begroting 2022 en deze te verwerken in de 
meerjarenraming 2023-2025. 

3. Kennis te nemen van het verzoek tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant. 

4. Deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad door 
middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 

5. Na toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met 
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

2 BV Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers over 2020 
 
Toelichting: 
Jaarlijks dient door de collegeleden bij het Ministerie van BZK via een 
applicatie, een opgave gedaan te worden over neveninkomsten. Door 
het Ministerie wordt vervolgens een verrekenadvies gegeven. Uw 
college dient hierover een besluit te nemen. De adviezen van het 
Ministerie treft u hierbij aan. 
  
Ondanks dat de verrekenverplichting geldt voor voltijds politieke 
ambtsdragers, dienen ook deeltijd bestuurder van de applicatie 
gebruik te maken en ook over hen wordt een advies uitgebracht, 
waarover besluitvorming plaatsvindt. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten overeenkomstig de verrekenadviezen van het 
Ministerie van BZK. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 STR Begroting regio Hart van Brabant 2022, jaarrapport 2020 Hart van 
Brabant, jaarstukken Midpoint Brabant 
 
Besluit: 
Wij stellen voor: 
  

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief 
jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 

2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarrapport 
2020 van Midpoint Brabant 

3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de 
regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant 

4. De financiële consequenties van de definitieve begroting 
Hart van Brabant en Midpoint Brabant die in juli 2021 door 
het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld te verwerken in de 
begroting van Goirle. 

  
De raad voor te stellen om: 
  

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief 
jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 

2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarrapport 
2020 van Midpoint Brabant. 

3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart 
van Brabant en Midpoint Brabant; 

4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op 
te stellen gemeentelijke begroting 2022; 

5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 
regio Hart van Brabant kenbaar te maken. 

a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het 
programmabureau dat met een kleine bezetting samen met de 
gemeenten ook tijdens de coronacrisis veel weet te realiseren. 
 b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle en de 
overige deelnemende gemeenten beschouwt de raad van 
Goirle het als een belangrijk signaal en noodzakelijke stap om 
de indexering van het budget te beperken. 
 c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het belangrijk dat er 
buiten de begroting om, geen financiële middelen worden 
gevraagd. Het is voor de gemeente Goirle niet mogelijk om 
gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen. Als de 
ambities zoals beschreven in de SMA niet passen bij de 
begroting 2022, moet er gekeken worden of het ambitieniveau 
bijgesteld moet worden. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

4 
 
 

FY Verkoop binnenterrein Van Hessen Kasselstraat 
 
Toelichting: 
Tussen de Van Hessen Kasselstraat en de Burgemeester Rensstraat 
ligt een stuk onbebouwde grond, dat in eigendom is van de gemeente 
Goirle. De omwonenden van de Burgemeester Rensstraat en de Van 
Hessen Kasselstraat die met hun achtererf grenzen aan het 
onbebouwde binnenterrein hebben al enige tijd geleden aangegeven 
het binnenterrein te willen kopen. Diverse constructieve overleggen 
hebben plaatsgevonden over de inrichting van het gebied, verdeling 
van de grond tussen potentiёle kopers, inrichtingsmogelijkheden op 
individueel niveau, kostenverdeling en grondprijs. De overleggen 
hebben uiteindelijk geleidt tot een ontwerpplan waarin alle 
participerende bewoners zich kunnen vinden. Ten aanzien van de 
kostenverdeling is vanuit de ambtelijke voorbereiding een voorstel op 
tafel gelegd richting participanten. Dit voorstel wordt nu formeel aan 
uw college voorgelegd om toestemming te krijgen voor de definitieve 
verkoop van het binnenterrein. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan de verkoop van het 
binnenterrein (gelegen tussen Burgemeester Rensstraat en 
Van Hessen Kasselstraat) aan de omwonenden van de Van 
Hessen Kasselstraat en Burgemeester Rensstraat, die met 
hun huidige achtererf grenzen aan het binnenterrein, onder 
de (financiёle) voorwaarden zoals die in collegevoorstel zijn 
opgesomd. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 SO Jaarrekening 2020 en (meer)jarenbegroting 2022-2025 
Diamantgroep 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling 
verbonden met de Diamant-groep (DG). Samen met de gemeenten 
Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de 
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen 
aan de DG. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
wordt de jaarrekening 2020 en de (meer)jarenbegroting 2022-2025 
toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De Raad kan ten 
aanzien van de jaarrekening "van haar gevoelens doen blijken" en 
zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de begroting. 
De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een positief resultaat. 
Uit het rapport van de accountant blijkt dat de bedrijfsvoering op 
orde is. 
De begroting is tot en met 2023 sluitend doordat rekening wordt 
gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke 
bijdrage kan in deze jaren nog gecompenseerd worden vanuit de 
algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een 
positief resultaat. De omvang van die gemeentelijke bijdrage kan 
beïnvloed worden door strategische keuzes die gemaakt worden. 
Overigens heeft de coronacrisis een grote impact voor dit bedrijf en 
daarmee ook grote risico’s. 
 
Besluit:  

1. De jaarrekening 2020 van de Diamant-groep aan de Raad 
toe te zenden. 

2. Aan de Raad adviseren de jaarrekening voor kennisgeving 
aan te nemen. 

3. De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting van de 
Diamant-groep ter bespreking aan de Raad toe te zenden. 

4. Aan de Raad adviseren geen zienswijze kenbaar te maken. 
5. In de begroting 2022 e.v. rekening te houden met een 

gemeentelijke bijdrage aan de Diamant-groep en met een 
compensatie daarvan uit de algemene reserve van de 
Diamant-groep. 
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FY Addendum Woonvisie 
 
Toelichting: 
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2020 is afgesproken een 
addendum op de Woonvisie 2019 te maken. In het addendum gaan 
we in op de kaders van de Woonvisie, recente ontwikkelingen op de 
woningmarkt en leggen we vast hoe we invulling geven aan het 
woningbouwprogramma binnen de kaders van de Woonvisie 2019. 
Daarbij wordt voorgesteld dat: 
-          Het gewenste woningbouwprogramma zoals opgenomen in 
tabel 2 van de Woonvisie 2019, leidend is bij de ontwikkeling  
           van nieuwe woningbouwlocaties; 
-          Specifieke locatiekenmerken het niet op alle locaties mogelijk 
maken om de gewenste woonmilieus woningtypen te realiseren; 
-          Recente ontwikkelingen in de woningmarkt van invloed zijn op 
de realisatie van het gewenste woningbouwprogramma; 
-          De gewenste woningtypen en prijscategorieën mogelijk niet 
altijd en overal te verenigen zijn, maar de verwachting is dat 
           er voldoende betaalbaar aanbod voor starters, jongeren en 
ouderen kan worden gerealiseerd; 
-          Daarmee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de 
Woonvisie; 
-          In de afweging per locatie het totale woningbouwprogramma 
wordt meegewogen. 
-          De prijsgrenzen voor de woningcategorieën jaarlijks vastgesteld 
moeten worden zodat zij in overeenstemming zijn met 
           de ontwikkelingen in de woningmarkt. 
-          De prijsgrenzen voor 2021 als volgt worden vastgesteld: 
Huur sociaal:                                     < € 752,00 
Huur middenduur:                          € 752,00 - € 1.000,00 
Huur duur:                                         > € 1.000,00 
        
Koop goedkoop:                              € 210.000,00 
Koop middenduur:                         € 210.000,00 - € 320.000,00 
Koop duur:                                         > € 320.000,00 
 
Besluit:  

1. Kennisnemen van het concept voor het Addendum 
Woonvisie 2019 

2. Het raadsvoorstel en het Addendum ter besluitvorming 
voorleggen aan de gemeenteraad. 
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FY Collegevoorstel inzake Schootjesbaan 10 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend waarin wordt verzocht om 
medewerking te verlenen aan de vestiging/exploitatie van een 
camping in combinatie met een horecagelegenheid aan de 
Schootjesbaan 10 te Riel. Het voornoemde perceel heeft nu de 
bestemming “Agrarisch-bedrijf” en staat al een geruime tijd te koop. 
Enige tijd geleden heeft uw college wel een positieve grondhouding 
aangenomen om mee te werken aan een wijziging van “Agrarisch-
bedrijf” naar “Wonen”. Binnen de huidige planregels is het niet 
mogelijk om recreatieve activiteiten (in combinatie met horeca) uit te 
oefenen. Op 6 april 2021 heeft uw college het principeverzoek 
inhoudelijk besproken. Hieruit zijn nog een aantal vragen naar voren 
gekomen waar uw college begrijpelijkerwijs eerst duidelijkheid over 
wil hebben alvorens er een definitief standpunt wordt ingenomen. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om 
de huidige agrarische bestemming van Schootjesbaan 10 te 
Riel te wijzigen ten behoeve van een recreatieve functie in 
combinatie met horeca. 

 

 
 


