
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 januari 2021  
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 BDO Verantwoording zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2020 
 
Toelichting: 
Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over de stand van 
zaken op het gebied van informatiebeveiliging binnen de 
gemeentelijke organisatie. Specifiek voor de burgerzaken processen 
gaat deze verantwoording over de Basis Registratie Personen (BRP) 
en Reisdocumenten. 
  
De verantwoording bestaat uit een zelfevaluatie waarvan het 
resultaat gedeeld moet worden met de landelijke toezichthouders. 
  
Gemeente Goirle heeft in de zelfevaluaties een prima score behaald. 
Voor de BRP scoren we 99,6% en voor de Reisdocumenten 99%. De 
landelijke norm voor een voldoende is 90%. 
  
Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten en worden normenkaders 
steeds bijgesteld. Daarom evalueren we de resultaten en worden 
toekomstige ontwikkelingen en verbeterpunten meegenomen 
binnen de afdeling dienstverlening. 
 
Besluit:  

1. De verantwoordingsrapportage zelfevaluatie 
Basisregistratie Personen over 2020 vast te stellen. 

2. De verantwoordingsrapportage zelfevaluatie 
Reisdocumenten over 2020 vast te stellen. 

3. De vastgestelde en ondertekende 
verantwoordingsrapportages aan te bieden aan de 
toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens en de 
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

2 VVH VTH-uitvoeringsprogramma 2021 en VTH-evaluatieverslag 2020 
 
Toelichting: 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de 
verplichting opgenomen dat gemeenten hun VTH-organisatie 
professioneel inrichten en een goede kwaliteit van de uitvoering van 
hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij aan een veilige en 
gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
Jaarlijks moet voor 1 februari een uitvoeringsprogramma ter 
goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd met daarin het 
uitgewerkte werkprogramma voor dat jaar op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie ziet in 
het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) toe op een tijdige en 
goede naleving van de wettelijke VTH-procescriteria. 
Jaarlijks moet voor 1 mei een evaluatieverslag ter goedkeuring aan 
de provincie worden voorgelegd. In onderhavig document zijn 
beiden samengevoegd om tot een vereenvoudiging van de VTH-
cyclus te komen. 
Aan uw college stellen wij voor dit VTH-uitvoeringsprogramma 2021 
en VTH-evaluatieverslag 2020 vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het VTH-uitvoeringsprogramma 2021 
en VTH-evaluatieverslag 2020. 

2. Het document ter goedkeuring voorleggen aan de 
provincie Noord-Brabant in het kader van het 
Interbestuurlijk toezicht (IBT). 

3. De raad hierover te informeren. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 OND Bevindingen Begroting 2021 Provincie 
 
Toelichting: 
Ingekomen is de brief van de Provincie met betrekking tot de 
bevindingen over de begroting 2021. 
Door een gezamenlijke inspanning van het College en de Raad is een 
dreigend preventief toezicht afgewend. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het normale toegekende repressieve 
toezicht door de Provincie. 

2. In de Programmabegroting 2022 het overzicht incidentele 
baten en lasten inclusief toelichting op te nemen dat 
voldoet aan de BBV-notitie incidentele baten en lasten. 

3. In de Programmabegroting 2022 een reëler beeld te 
schetsen van de weerstandscapaciteit. 

4. De Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 
te actualiseren. 

5. De beheerplannen onderhoud wegen en onderhoud 
gebouwen tijdig door de Raad te laten vaststellen zodat 
deze in 2022 financieel vertaald kunnen worden. 

 

4 ONT Schetsontwerp Bakertand 
 
Toelichting: 
Door Bakertand BV is een nieuw ontwerp gemaakt voor de wijk 
Bakertand. In dit Schetsontwerp De Bakertand heeft het 
amendement, dat door de gemeenteraad in juni 2020 is 
aangenomen een ruimtelijke vertaling gekregen. Het gewijzigde 
woningbouwprogramma is in het gebied ingepast. Bakertand BV wil 
op basis van dit schetsontwerp de omgevingsdialoog starten. 
Daarvoor is het nodig dat door het college kennis genomen wordt 
van het schetsontwerp en wordt ingestemd met het voorleggen van 
dit nieuwe ontwerp aan inwoners en belanghebbenden. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het Schetsontwerp De Bakertand en 
in te stemmen met het voeren van de omgevingsdialoog 
op basis van dit schetsontwerp. 

2. De raad te informeren met de raadsinformatiebrief. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 ONT Kwijtschelding lening 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft aan de Stichting Sociaal Culturele 
Accommodaties Goirle (hierna: SCAG) via besluiten van de 
gemeenteraad op 28 mei 2009 en 15 juni 2010 renteloze 
geldleningen verstrekt tot een bedrag van in totaal € 246.801,00. 
Met een besluit van de gemeenteraad op 10 december 2013 heeft 
de gemeente de nader vastgelegde inventaris van SCAG 
overgenomen tegen de boekwaarde per 1 januari 2014 van 
€ 43.382,00. Deze boekwaarde is in mindering gebracht op de 
geldleningen. 
In hetzelfde besluit werden de oorspronkelijke leningen ontbonden 
en werd een nieuwe leningovereenkomst aangegaan van € 
203.419,00, aflosbaar in 10 jaar en renteloos gedurende haar 
looptijd. 
Op deze nieuwe leningovereenkomst werden 13 termijnen van € 
1.695,00 ofwel € 22.035,00 
Afgelost. De aflossingsverplichting van € 1.695,00 per maand wordt 
al jaren opgeschort wegens een voortdurende slechte financiële 
positie, waardoor de stichting niet aan haar aflossingsverplichtingen 
kan voldoen. Voor de gemeente resteert een vordering van € 
181.384,00. 
 
Besluit:  

1. Kwijtschelden van de resterende nog open staande lening 
van de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle 
van € 181.384,00. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

6 ONT Green Deal zorg 2.0 
 
Toelichting: 
Sinds 30 november 2017 loopt de Green Deal Gezondheidssector 
Regio Hart van Brabant. Hierbij zijn dertien zorginstellingen en 
negen gemeenten uit Hart van Brabant, het Milieuplatform 
Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), 
de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting MOED 
aangesloten. Voor Goirle zijn de zorginstellingen Thebe, Sterkhuis en 
Amarant aangesloten. Deze Green Deal loopt tot en met januari 
2021. 
  
De Green Deal heeft geleid tot het certificeren van zorginstellingen 
met de Milieubarometer (Sterk huis heeft een Bronzen certificaat 
behaald) en tot meer structurele aandacht voor duurzaamheid in 
organisaties en onderlinge inspiratie en kennisdeling. Gezien deze 
ervaringen bestaat de wens om tot een vervolg te komen in de vorm 
van een Green Deal 2.0 voor de periode februari 2021 tot februari 
2024. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met een vervolg op de Green Deal 
Gezondheidssector 1.0 door deel te nemen aan de Green 
Deal Gezondheidssector 2.0 Regio Hart van Brabant. 

2. Een totaal bedrag van € 2.775,00 beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering van de Green Deal Gezondheidssector 
Regio Hart van Brabant 2.0 voor de looptijd van 2021 tot 
en met 2023. 

3. Kennis te nemen van de Eindrapportage Green Deals 
Gezondheidssector Hart van Brabant 2017-2021. 

4. De gemeenteraad over dit besluit te informeren met een 
raadsinformatiebrief. 

5. Wethouder Liselotte Franssen te mandateren om namens 
het college van B&W Goirle de overeenkomst GD 2.0 
symbolisch te ondertekenen en daarmee de start van de 
Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant 2.0 te 
vieren. 
 

 
 


