
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 augustus 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 SO Financiële bijdrage zomerpretpakket 2021 
 
Toelichting: 
In de zomer van 2020 hebben we samen met ST Jong en ST Leergeld 
een zomerpretpakket aangeboden aan kinderen van ouders met een 
laag inkomen. Dit was een groot succes. De coronamaatregelen hebben 
veel invloed op het leven van deze kinderen. Er zijn veel activiteiten 
niet doorgegaan en ook onzeker is hoe de activiteiten (zoals 
zomerkampen) er deze zomer uit gaan zien. Het jeugd en jongerenwerk 
is bezig met een activiteitenprogramma voor in de zomer. Het 
zomerpretpakket kan weer een mooie aanvulling zijn op het 
programma voor deze kinderen. Daarom willen we ook dit jaar in Goirle 
weer een zomerpretpakket aanbieden. 
 
Besluit:  

1. De actie zomerpretpakket 2021 samen met St Leergeld en St 
Jong op te zetten. 

2. Hiervoor eenmalig een bijdrage van € 3.200,00 beschikbaar 
te stellen. 

3. Dit onder voorwaarde van het besluit van ST Leergeld (of 
een andere partij) om ook een relevantie financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen. 

 

2 BV Uitbesteding APPA en herverzekeren risico’s 
 
Toelichting: 
De rechtspositie van burgemeester en wethouders is geregeld in de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze wet regelt 
de aanspraken van deze bestuurders in geval van pensionering, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook het wachtgeld is in deze wet 
geregeld. 
De gemeente Goirle is risicodrager en heeft deze risico’s tot op heden 
nergens herverzekerd. Onze huidige APPA dienstverlener maakt voor 
ons de pensioenberekeningen en berekent waar de desbetreffende 
wethouder conform de APPA recht op heeft. De uitvoering en verdere 
informatievoorziening aan de wethouder wordt tot nu toe door de 
gemeente zelf gedaan. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten de volledige APPA administratie uit te besteden 
per 1 januari 2022; 

2. Te besluiten het overlijdens (kort leven en het lang leven 
risico)-en het arbeidsongeschiktheidsrisico te herverzekeren; 

3. De daarvoor benodigde structurele middelen in de 
conceptbegroting 2022 en in de meerjarenraming 
verwerken. 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling, locatie Parallelweg  
 
Toelichting: 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven 
een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van 
een raadsbesluit. Voor het project nieuwbouw aan de 
Parallelweg/Zandschelstraat/Besterdstraat te Goirle heeft in de zomer 
van 2020 een onderzoek naar achtergebleven explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden. Aanvrager verzoekt de 
gemeente om voor dit onderzoek een suppletie-aanvraag bij het 
Ministerie in te dienen. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen een verzoek in te dienen bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 68% van 
€ 73.419,00 exclusief BTW (zijnde € 49.924,92) op basis van 
de zogenaamde "Bommenregeling" voor opsporing van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in 
het kader van de ontwikkeling van het project "nieuwbouw 
locatie Parallelweg". 

2. De gemeenteraad voor te stellen indien de bijdrage door het 
ministerie van BZK wordt verstrekt, deze volledig door te 
betalen aan het uitvoerend bedrijf. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Maria Boodschapkerk 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Maria Boodschapkerk" voorziet in de 
transformatie c.q. herontwikkeling van de kerk in maximaal 19 
wooneenheden. Hiermee wordt leegstand voorkomen en blijft een 
rijksmonument behouden. Hoewel de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) in deze negatief heeft 
geadviseerd, is er toch voor gekozen om voorliggend plan, zoals deze is 
uitgewerkt, als zodanig te herontwikkelen omdat daarmee geen 
afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en architectonische 
kwaliteiten van de Maria Boodschapkerk. Met de herontwikkeling 
worden de cultuurhistorische en architectonische 
kwaliteiten/elementen zoveel mogelijk behouden. 
Zoals gebruikelijk heeft het bestemmingsplan de noodzakelijke 
procedurele stappen doorlopen. Dat heeft geleid tot een aantal tot 
inspraakreacties en zienswijzen van belangenverenigingen, (semi) 
overheidsinstanties en/of (direct) belanghebbenden. De inhoudelijke 
reacties op die inspraakreacties en zienswijzen zijn vervat in verslagen 
die als bijlagen bij het bestemmingsplan zijn 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:  

1. In te stemmen met Nota zienswijzen; 
2. In te stemmen met Nota ambtshalve wijzigingen; 
3. In te stemmen met conceptraadsvoorstel en 

conceptraadsbesluit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Ontwerp-Omgevingsvisie terinzagelegging 
 
Toelichting: 
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het opstellen 
van een omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie bevat de 
resultaten van de derde fase in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 
Goirle. Vorig jaar is de eerste fase, de bouwstenennotitie, aan college 
en raad opgeleverd. Op basis van de ‘bouwstenen’ is de gemeente 
samen met ketenpartners, ondernemers en inwoners aan de slag 
gegaan met het bepalen van de koers op hoofdlijnen voor de gemeente 
Goirle. In fase 2, de concept-omgevingsvisie, is deze koers voor de 
toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de 
gemeente Goirle vastgelegd. Deze concept-omgevingsvisie is in het 
voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij is het 
oordeel van de raad over de geschetste koers en ambities in de 
concept-omgevingsvisie verkend. De raad heeft door middel van een 
aantal moties aangegeven waar bijstelling en/of verdieping van de 
koers wenselijk is. In de voorliggende ontwerp-omgevingsvisie heeft dit 
een vertaling gekregen. Ook zijn de resultaten van de extra sessie met 
ondernemers Veertels verwerkt en heeft een laatste ambtelijke check 
plaatsgevonden; De relaties zijn gelegd tot de programma’s en de 
‘Concept beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026; Goirle Glanst’ die 
onlangs door het college is vastgesteld. De ambtelijke botsproef is 
uitgevoerd. De ontwerp-omgevingsvisie is gereed om ten behoeve van 
inspraak en vooroverleg ter inzage te worden gelegd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de ontwerp-
omgevingsvisie. 

2. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvisie. 
3. Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke 

ordening te starten. 
4. De raad te informeren door bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

6 FY Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) zonnepark 
Beeksedijk 18a 
 
Toelichting: 
Op 10 juni 2021 heeft de rechtbank Zeeland – West-Brabant uitspraak 
gedaan in het beroep van enkele omwonenden tegen het besluit van 
het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een zonnepark aan de Beeksedijk 18a te Goirle. De 
rechtbank heeft het beroep van de omwonenden, vanwege het 
ontbreken van een VVGB gegrond verklaard. 
  
De rechtbank heeft de omgevingsvergunning vernietigd en college 
opdracht gegeven om opnieuw op de aanvraag te beslissen, met 
inachtneming van de uitspraak. 
  
Door de raad te vragen om een VVGB af te geven kan de 
omgevingsvergunning, voor het realiseren van een zonnepark aan de 
Beeksedijk 18a te Goirle, alsnog verleend worden. 
 
Besluit:  
Te besluiten om de raad voor te stellen: 
1. Een ontwerp VVGB af te geven voor de realisatie van een 
zonnepark aan de Beeksedijk 18a. 
2. De ontwerp VVGB tevens aan te merken als een definitieve VVGB, 
als er, naar aanleiding van   
     de ter inzagelegging van de ontwerp VVGB, geen zienswijzen 
ingediend worden 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

7 FY Nota Grondbeleid 
 
Toelichting: 
In het Bestuursakkoord 2018-2022 is door een meerderheid van de 
gemeenteraad de wens geuit om te komen tot een Nota Grondbeleid. 
Daarbij is aan uw college de opdracht gegeven om bij de 
totstandkoming van deze Nota een heroverweging omtrent het al dan 
niet voeren van een actieve grondpolitiek te laten plaatsvinden. 
In de Nota Grondbeleid wordt aangegeven welk grondbeleid de 
gemeente Goirle hanteert. Het grondbeleid van de gemeente Goirle 
wordt omschreven als volgt: het expliciet vooraf maken van 
afwegingen omtrent welke regierol de gemeente in welke ruimtelijke 
ontwikkeling wil hebben, en hoe aan deze rol invulling wordt gegeven. 
Deze definitie gebruikt de gemeente al sinds 2008. Hiermee is een 
keuze voor een actieve grondpolitiek een mogelijkheid. Er zijn echter 
ook andere manieren om meer regie op ruimtelijke ontwikkelingen te 
hebben dan door de keuze voor een actieve grondpolitiek. 
In de Nota Grondbeleid worden geen locaties voor toekomstige 
ontwikkelingen aangewezen. Het maken van de expliciete afweging 
vooraf geschiedt per afzonderlijke locatie/ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Besluit:  
De raad voor te stellen om de herziene Nota Grondbeleid vast te 
stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

8 FY Raadsvoorstel hemel- en grondwaterverordening Goirle 2021 
 
Toelichting: 
In het door de raad vastgestelde ‘Programma Water en Riolering 
(PWR)’ op 15 december 2020 is vastgelegd hoe we als gemeente 
omgaan met de wettelijke zorgplichten voor het afvalwater en 
hemelwater. In een verordening kan de gemeente regels stellen 
over de afvoer van hemelwater of grondwater. 
  
De verordening is de vertaling van het PWR naar regels om de 
doelstellingen in het PWR te kunnen behalen. Bijvoorbeeld door 
klimaatrobuust handelen te verplichten bij de (her)aanleg van 
bouwwerken en verharding. 
  
Door klimaatverandering neemt de kans op onder andere 
wateroverlast en droogte toe. Dat vraagt om maatregelen waarin niet 
alleen de gemeente een taak en verantwoordelijkheid heeft. Samen 
met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars moet het verschil 
gemaakt gaan worden. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen de Hemel- en grondwater 
verordening Goirle 2021 vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

9 FY Collegeadvies voortzetting bedrijveninvesteringszone 
bedrijventerrein Tijvoort 
 
Toelichting: 
Sinds 2017 is er, op verzoek van de ondernemers en eigenaren van 
bedrijventerrein Tijvoort, een bedrijveninvesteringszone (ook wel BI-
zone of BIZ genoemd) op bedrijventerrein Tijvoort Hiervoor is in 2017 
de verordening BI-zone vastgesteld. Men heeft destijds gekozen voor 
een wettelijke maximale termijn van 5 jaar. Dat betekent dat de termijn 
van de BI-zone vervalt na 31 december 2021. Stichting ONS Tijvoort 
heeft aangegeven de BI-zone graag te willen verlengen. Om dit 
mogelijk te maken is de medewerking van de gemeente vereist. Onder 
andere dient de gemeenteraad een Verordening BI-zone vast te stellen 
voor de financiering van het bij Stichting ONS Tijvoort behorende 
ondernemersfonds en dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst 
gesloten te worden tussen de gemeente en de stichting ONS Tijvoort. 
Door de stichting ONS Tijvoort is een nieuw BIZ-plan opgesteld met 
bijbehorende 5 jaren begroting en activiteitenplan voor 2022. De 
gemeente dient uiteindelijk een draagvlakmeting te organiseren onder 
de ondernemers en eigenaren binnen het BI-zone gebied. Uit deze 
meting zal blijken of dat voldaan wordt aan het wettelijk vereiste 
draagvlak. Doel is dat de nieuwe BI-zone Tijvoort op 1 januari 2022 van 
start gaat. 
 
Besluit:  
1. In te stemmen met BIZ-plan Ons Tijvoort 2022-2026; 
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst met bijbehorend 
activiteitenplan en begroting 2022; 
3. Wethouder Financiën, Economische Zaken en Toerisme en 
Recreatie te machtigen om namens de gemeente de 
uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen; 
4. Reglement draagvlakmeting vast te stellen; 
5. Uitvoering draagvlakmeting op te dragen aan de stemcommissie; 
6. In te stemmen met de concept Verordening BI-zone 
bedrijventerrein Tijvoort Goirle 2022-2026; 
7. Raadsvoorstel en -besluit ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

10 FY Vaststellen subsidie 2020 ONS Tijvoort 
 
Toelichting: 
Vanaf 1 januari 2017 is de verordening BI-zone Tijvoort in werking 
getreden. Deze verordening regelt dat bijdrageplichtigen een BIZ-
belasting moeten betalen aan de gemeente. De gemeente draagt dit 
geld vervolgens, na aftrek van perceptiekosten, in de vorm van een 
subsidie weer af aan Stichting ONS Tijvoort. De voorwaarden voor deze 
subsidie zijn opgenomen in de Wet op de bedrijveninvesteringszones 
en in de, met stichting ONS Tijvoort gesloten, 
uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks dient de stichting een 
subsidieverzoek in, vergezeld van een activiteitenplan en voorzien van 
een begroting. Op basis daarvan wordt subsidie verstrekt. In het jaar 
volgend op de subsidieverstrekking dient de stichting een financieel 
jaarverslag en een toelichting daarop in. Op grond daarvan wordt de 
subsidie vastgesteld. Stichting ONS Tijvoort heeft haar financieel 
jaarverslag ingediend. 
 
Besluit:  
1. In te stemmen met het financieel jaarverslag 2020 van Stichting 
ONS Tijvoort; 
2. De subsidie voor ONS Tijvoort 2020 vast te stellen op een bedrag 
van € 68.842,00; 
3. Stichting ONS Tijvoort hiervan in kennis te stellen; 
 

11 SO Overeenkomst voortgezet gebruik inzake pand Mainframe Goirle 
 
Toelichting: 
Zoals bekend heeft uw college de huurovereenkomst voor het pand 
Mainframe met Stichting Jong per 30 juni 2021 opgezegd. De 
Gemeente was van mening dat de huurovereenkomst rechtsgeldig is 
opgezegd, maar Stichting Jong vond van niet. De gemeente en de 
stichting Jong hebben hierover een aantal gesprekken gevoerd de 
afgelopen maanden. Beiden hebben afgesproken het geschil hierover 
te willen beëindigen en hebben afgesproken dat Stichting Jong tot 1 
januari 2023 het voortgezet gebruik van het pand Mainframe zal 
hebben. In dit advies adviseren wij u om deze overeenkomst tot 1 
januari 2023 aan te bieden. We gaan hierbij geen (nieuwe) huurrelatie 
aan. 
 
Besluit:  

1. Stichting Jong een overeenkomst voortgezet gebruik inzake 
het pand Mainframe Goirle aan te bieden met 
terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023: 

2. De raad te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 



 
 
 
 
 
      
 

 

12 FY Concept Programma groen 
 
Toelichting: 
In maart 2014 heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan 
vastgesteld. Sinds die tijd zijn er zaken veranderd in het groen, met 
name op het gebied van klimaat en biodiversiteit, en zijn er wijken bij 
gekomen. Met name de nieuwe thema’s klimaatverandering en 
biodiversiteitsherstel hebben impact op ons openbaar groen en hoe we 
hiermee omgaan. In de Omgevingsvisie die in concept is vastgesteld 
door de gemeenteraad, zijn algemene ambities voor het groen 
geformuleerd. Om die ambities te vertalen naar concrete doelen, is er 
nu een Programma groen opgesteld. Dit programma komt in de plaats 
van het oude Groenstuctuurplan. 
 
Besluit:  

1. Het concept Programma groen 2022-2032 vast te stellen; 
2. Het concept Programma groen ter consultatie aan te bieden 

aan de gemeenteraad door middel van bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

13 SO Deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
 
Toelichting: 
Sinds 2017 neemt de gemeente Goirle deel aan de regeling 
'Cultuureducatie met Kwaliteit' (hierna: CmK). Met het programma zet 
het Fonds Cultuurparticipatie, in samenwerking met overheden, 
culturele instellingen en scholen in op een stevige basis voor 
cultuureducatie in het onderwijs. 
Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van 
cultuureducatie in het basisonderwijs. 
In dit voorstel wordt voorgesteld om deel te blijven nemen aan CmK, 
de participatie-overeenkomst voor de periode 2021-2024 te 
ondertekenen en retour te zenden naar KunstLoc Brabant. Ook wordt 
voorgesteld de rol van lokale intermediair wederom te laten invullen 
door Factorium Podiumkunsten. 
 
Besluit:  

1. De participatieovereenkomst voor deelname aan de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 te laten 
ondertekenen door de burgemeester en te retourneren aan 
KunstLoc Brabant; 

2. De rol van lokale intermediair te laten invullen door 
Factorium Podiumkunsten en daarvoor voor de jaren 2021-
2024 € 24.285,52 per jaar beschikbaar te stellen zoals 
opgenomen in de huidige begroting en de 
meerjarenbegroting 2023-2024, bestaande uit de helft 
cofinanciering van het Rijk en de helft bijdrage van de 
gemeente. 

3. Instemmen met verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

14 SO Incidentele subsidies Q1 en Q2 2021 
 
Toelichting: 
De afgelopen maanden is een aantal incidentele subsidieaanvragen 
binnengekomen bij de gemeente Goirle. Het betreft incidentele 
aanvragen voor een activiteitensubsidie (één van de twee budgetten 
voor incidentele subsidies). De incidentele activiteitensubsidie is 
bedoeld voor het stimuleren van activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport, het vergroten van 
maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente en het 
bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. Er is een aantal 
subsidieaanvragen binnengekomen die op basis van de geldende 
beleidsregels niet voor subsidiëring in aanmerking komen en waarvan 
het advies is om deze af te wijzen. Een toelichting per subsidieaanvraag 
volgt hieronder. 
 
Besluit:  

1. De subsidieaanvraag van € 4.433,50 tbv de stichting Chris en 
Voorkom! af te wijzen; 

2. De subsidieaanvraag van een nader te bepalen bedrag tbv 
de initiatiefgroep Nootmuskaat in Nieuwe Zakken af te 
wijzen; 

3. De subsidieaanvraag van € 2.800 tbv Epic Youth af te wijzen. 
 

15 SO Collegeadvies Beleidsregels en Verordening Jeugdhulp 2021 
 
Toelichting: 
De beleidsregels en verordening Jeugdhulp gemeente Goirle zijn 
aangepast om beter tegemoet te komen aan de huidige werkwijze in 
gemeente en toegang. Hierbij waren medewerkers van beleid en uit de 
uitvoering van de jeugdhulp betrokken. Tevens is er informatie 
ingewonnen bij andere gemeenten in de regio Hart van Brabant en 
kennisgenomen van andere lopende processen in de gemeente Goirle 
zoals de doorontwikkeling van ’t Loket en de nieuwe inkoop van het 
voorliggend veld. Ook zijn waar mogelijk de ontwikkelingen binnen de 
nieuwe inkoop van de regionale jeugdhulp in Regio Hart van Brabant 
mee genomen. 
 
Besluit:  
1. De beleidsregels jeugdhulp gemeente Goirle 2021 vast te stellen. 
2. De verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 voor te leggen aan 
de raad. 
. 

 
 
  


