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1 BV Regeling Resultaat- en Ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek 
 
Toelichting: 
De huidige regeling resultaatgericht werken van de gemeente Goirle 
dateert van 2015. Vanuit Hilvarenbeek kwam de wens om na een 
pilot van ‘het goede gesprek’ om samen met Oisterwijk en Goirle 
een nieuwe GHO regeling te maken. Dit heeft geresulteerd in de 
leidraad resultaat- en ontwikkelgesprek (verder R&O-gesprek 
genoemd) & beoordelingsgesprek. 
 
Besluit: 

1. De leidraad Resultaat- en ontwikkelgesprek & 
beoordelingsgesprek vast te stellen met ingang van 1 juli 
2021; 

2. De regeling Resultaatgericht werken gemeente Goirle 2015 
met ingang van 1 juli 2021 in te trekken. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

2 
 

FY gewijzigd vaststellen BP Beeksedijk 26 en 28 
 
Toelichting: 
Het bestemmingsplan "Beeksedijk 26 & 28" voorziet in twee 
aanpassingen ten opzichte van het thans geldende 
bestemmingsplan. Voor het perceel Beeksedijk 26 wordt de huidige 
bestemming "agrarisch-paardenhouderij" gewijzigd naar een 
bedrijvenbestemming ten behoeve van statische opslag (campers, 
old- timers, caravans, aanhangwagens, etc.). Ten aanzien van het 
perceel Beeksedijk 28 wordt een verplaatsing van het bestaande 
woonvlak beoogd. Het huidige woonvlak is kort langs de huidige 
bestemming “agrarisch-paardenhouderij” (en toekomstig langs de 
bestemming “Bedrijf”) gesitueerd. Om een goed woon- en 
leefklimaat te garanderen voor de toekomstige bewoners van 
Beeksedijk 28 en de beoogde bedrijfsvoering van Beeksedijk 26 niet 
te beperken, is het verschuiven van het woonvlak essentieel. Zoals 
gebruikelijk heeft het bestemmingsplan de noodzakelijke 
procedurele stappen doorlopen. Dat heeft geleid tot een aantal tot 
inspraakreacties en zienswijze van (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 conceptraadsvoorstel en 
conceptraadsbesluit. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 SO Kwijtschelding huur sportverenigingen jan-maart 2021 
 
Toelichting: 
In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om een standpunt in 
te nemen ten aanzien van het opnieuw kwijtschelden van 
huurbedragen aan amateursportverenigingen. Op basis hiervan kan 
er worden besloten om een beroep te doen op de regeling 
“Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q1 
2021” (TVS), en vervolg op dezelfde regeling waarvoor de gemeente 
in Q2 en Q4 2020 reeds een aanvraag heeft gedaan. 
 
Besluit: 
1)     Besluiten tot het kwijtschelden van 75% van de huurlasten 
voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 
door amateursportverenigingen in de periode van 1 januari tot en 
met 31 maart 2021. 
2)     Besluiten om de eventueel niet door het rijk gecompenseerde 
huurinkomsten op te nemen in de jaarrekening 2021. 
3)     Besluiten om de wethouder sport te machtigen om namens de 
gemeente Goirle een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19” in te dienen (voor 11 
juli 2021). 
 

 


