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1 BDO Algemeen mandaatbesluit en mandaatoverzicht 2021 
 
Toelichting: 
Vanaf 25 februari werken we in een nieuwe organisatiestructuur. 
Dat betekent dat het mandaatbesluit, mandaatoverzicht en de 
vervangingsregeling moeten worden aangepast. 
Deze leggen we nu ter vaststelling aan u voor. 
 
Besluit:  

1. Het algemeen mandaatbesluit 2021 vast te stellen; 
2. Het bijbehorende mandaatoverzicht 2021 vast te stellen; 
3. De vervangingsregeling mandaat 2021 vast te stellen. 

 

2 BDO Organisatieplan Goirle schakelt door 
 
Toelichting: 
In 2007 stonden we voor het laatst uitgebreid stil bij de missie en 
visie van onze organisatie. Sindsdien deden zich veel ontwikkelingen 
voor. In 2018 bleek dat een grote behoefte bestond aan handvatten 
en richting om in te spelen op alle veranderingen in onze omgeving. 
Het was de hoogste tijd voor een heroriëntatie op de wereld om ons 
heen. En onze organisatie klaar te maken voor de toekomst. 
  
In juli 2019 heeft u de visie Goirle Schakelt vastgesteld. Deze visie is 
de basis geweest voor de doorontwikkeling van de organisatie. Aan 
de hand van de routekaart (pagina 8, organisatieplan) hebben we de 
afgelopen periode vormgegeven aan de ontwikkeling van de 
organisatie. De bouwstenen die we tijdens de route hebben 
uitgewerkt zijn gebundeld in het organisatieplan ‘Goirle schakelt 
door’. 
Het organisatieplan ‘Goirle Schakelt door’ beschrijft de visie, de 
eisen aan de nieuwe organisatie, de organisatiestructuur, de 
afgelegde weg en de weg die we nog af gaan leggen. 
 
Besluit:  

1. Het organisatieplan ‘Goirle schakelt door’ vast te stellen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

3 MDV Raadsinformatiebrief kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 
 
Toelichting: 
Het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam moet jaarlijks een 
kaderbrief sturen aan de gemeenteraad, waarin de beleidsmatige en 
financiële kaders voor het jaar erna worden geschetst. Deze kaders 
dienen als basis voor het opstellen van de begroting voor het 
volgend kalender jaar. Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de (financiële) consequenties die 
voortvloeien uit de kaderbrieven van de: 

• Regio Hart van Brabant; 

• Diamant Groep; 

• Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 

• Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-
Noord; 

• GGD Hart voor Brabant. 

• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 
 
Besluit:  
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze 
doorgeleiden naar de raad. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

4 MDV Verduurzaming (tijdelijke) participatiebanen 
 
Toelichting: 
De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd. Vanaf dat 
moment is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening 
afgesloten. Uiteraard zijn er nog steeds werkzoekenden met een 
beperking. Vanaf 1 januari 2015 is het idee dat deze werkzoekenden 
eventueel met loonkostensubsidie en begeleiding geplaatst kunnen 
worden in het reguliere bedrijfsleven. Daarover zijn landelijk 
afspraken gemaakt met sociale partners. De praktijk is evenwel dat 
er voor veel van deze werkzoekenden geen reguliere baan 
beschikbaar is, ook niet met loonkostensubsidie en begeleiding. 
Vanaf 2015 zijn er bij de Diamantgroep (DG) voor een deel van deze 
inwoners tijdelijke (betaalde) banen gecreëerd. Het gaat om banen 
voor inwoners die niet het minimum loon kunnen verdienen 
(verminderde loonwaarde) en waar begeleidingskosten voor betaald 
worden. De tijdelijkheid houdt in dat binnen de werkomgeving van 
de DG beoordeeld wordt of er perspectief is op uitstroom naar een 
reguliere baan. De tijdelijke contracten worden verlengd als er nog 
geen duidelijk beeld is op de mogelijkheden van uitstroom. Als er 
geen perspectief op uitstroom naar een reguliere baan is ontstaat de 
vraag of de tijdelijke baan bij de DG omgezet moet worden in een 
structurele baan óf dat de tijdelijke baan beëindigd gaat worden. De 
maximale duur van de tijdelijke constructie (met meerdere 
verlengingen is) 5,5 jaar. Voor de eerste tijdelijke participatiebanen 
is het moment voor die beoordeling aangebroken. 
 
Besluit: 

1. In principe in te stemmen met het op termijn structureel 
maken van alle tijdelijke participatiebanen. 

2. Voor elk individueel besluit een beoordeling te laten 
plaatsvinden door de klantmanagers doelmatigheid. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

5 MDV Aangaan dienstverleningsovereenkomst 
 
Toelichting: 
Eén van de uitvloeisels van het programma ‘Jeugdwerkloosheidsvrije 
zone’ is het construct Jongerenpunt Midden-Brabant. Het 
Jongerenpunt Midden Brabant heeft sinds 2017 gedraaid onder de 
paraplu van de Gemeenschappelijke Regeling hart van Brabant met 
Midpoint als uitvoerder. Door het portefeuillehoudersoverleg 
Arbeidsparticipatie met daarin de bestuurlijk vertegenwoordigers 
van de aangesloten gemeenten is besloten dat de ondersteuning van 
jongeren vanaf 1 januari 2021 bij de gemeenten ondergebracht 
wordt. 
De gemeente Tilburg gaat de uitvoering van het Jongerenpunt voor 
de GHOD- gemeenten verzorgen. Hiervoor wordt een 
dienstverleningsovereenkomst (dvo) opgesteld. Om deze dvo 
rechtmatig aan te gaan is gelet op het geldende inkoopbeleid een 
collegebesluit noodzakelijk. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met aangaan van een 
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg 
voor een jongerenregisseur. 

2. Het afdelingshoofd MDV te machtigen voor de 
ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst. 

3. Mandaat te verlenen aan de teammanager van de 
jongerenregisseurs met het recht van ondermandaat voor 
het nemen van beslissingen op het inzetten van 
dienstverleningstrajecten gericht op werk, scholing en zorg 
voor jongeren zonder uitkering van 16 tot 27 jaar. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

6 ONT Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan Ronde Akkers Riel 
 
Toelichting: 
Bij elk bestemmingsplan is archeologie een aandachtspunt. 
Archeologie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten 
mogen keuzes maken in wat belangrijk is, mits archeologisch 
gemotiveerd. Dit vloeit voort uit de Erfgoedwet en de Wet 
archeologische monumentenzorg. In verband met het uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan 
"Ronde Akkers Riel" (hierna: het bestemmingsplan), dat in de kern 
Riel voorziet in maximaal vijf woningen aan de Ronde Akkers, dient 
voor dit woongebied nu zo’n keuze te worden gemaakt. Op grond 
van uitgevoerd onderzoek kan een goed onderbouwd selectiebesluit 
worden gemaakt. In dit voorstel wordt uw college voorgesteld om 
een selectiebelsuit te nemen. 
 
Besluit:  

1. Advies van Antea overnemen(= selectieadvies). 
2. Conform bijgevoegd selectieadvies besluiten. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

7 ONT Samenwerkingsovereenkomst Huisstijl en Basisinfrastructuur Bels 
Lijntje 
 
Toelichting: 
Vanaf 2017 maakt gemeente Goirle deel uit van een 
samenwerkingsverband tussen de aan het Bels Lijntje gelegen 
gemeenten en Toerisme Provincie Antwerpen. 
  
In december 2018 werd na intensief overleg met alle betrokkenen 
de toekomstvisie van het Bels Lijntje opgeleverd. Deze toekomstvisie 
vertaalde zich in een visie- en inspiratieboek. Om dit visieboek te 
concretiseren, wordt nu een eerste stap gezet naar uitvoering. 
  
Om een continuïteit in fietsbeleving te waarborgen, heeft het 
samenwerkingsverband ervoor gekozen een huisstijl en basis 
infrastructuur te laten opmaken voor het Bels Lijntje. Alle partijen 
zijn voorstander om de infrastructuur op het Bels Lijntje te 
harmoniseren in een eigen Bels Lijntje huisstijl, gebaseerd op het 
opgeleverde visieboek en geïnspireerd door het inspiratieboek. 
Tilburg en Turnhout, de grootste gemeenten uit het 
samenwerkingsverband, dragen de kosten voor het ontwikkelen van 
deze huisstijl en basis infrastructuur. Gemeente Goirle hoeft 
financieel geen bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van deze 
huisstijl en basis infrastructuur. Wel wordt een medewerker van de 
gemeente betrokken bij het ontwerpproces, zodat eeen huisstijl 
wordt ontwikkeld waar iedere gemeente achter staat. 
Na een aanbestedingstraject hebben de partners de opdracht 
gegund aan de Vlaamse bureaus ‘Atelier 20+03’ en ‘Culd’. Toerisme 
Provincie Antwerpen neemt de rol van projectcoördinator op zich. 
  
Om gezamenlijk tot uitvoering te komen wordt het college gevraagd 
opnieuw een samenwerkingsovereenkomst te tekenen tussen de 
deelnemende partijen. 
 
Besluit:  

1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst Bels 
Lijntje 

2. Wethouder Swaans te mandateren deze overeenkomst te 
ondertekenen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

8 ONT Principeverzoek woning achter Alphenseweg 1 Riel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het splitsen van het perceel 
Alphenseweg 1 in Riel ten behoeve van het realiseren van een extra 
woning. Het geldend bestemmingsplan biedt hiervoor geen 
mogelijkheden. Een wijziging van de bestemming is nodig. 
 
Besluit:  
Geen medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel 
Alphenseweg 1 Riel ten behoeve van een extra woning. 
 

9 OND Vaststellen invorderingsambtenaar 
 
Toelichting: 
Voor de invordering van belastingen en andere voorkomende 
werkzaamheden is het noodzakelijk dat het College hiervoor besluit 
wie de gemeenteambtenaar is als bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel c van de Gemeentewet. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit 
invorderingsambtenaar 
 

10 OND Vaststellen heffingsambtenaar 
 
Toelichting: 
Voor de heffing van de belastingen en andere voorkomende 
werkzaamheden is het noodzakelijk dat het College hiervoor nader 
besluit aan te geven wie de gemeenteambtenaar is als bedoeld in 
artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 
1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit 
heffingsambtenaar. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

11 REB Vaststellen meerjarig gebouwbeheerplan 2021-2030 
 
Toelichting: 
Op 23 december 2020 zijn wij door de provincie Noord-Brabant 
geïnformeerd over hun toezichtbevindingen voor de begroting 2021. 
Er is geconstateerd dat de raming in de begroting van 2021 gelijk is 
aan die van 2020 en daaruit is geconcludeerd dat het 
gebouwenbeheerplan niet geactualiseerd is. Er is verzocht 
beheerplannen tijdig te actualiseren en deze te vertalen in de 
begroting van 2022. Als blijkt bij hun onderzoek naar de begroting 
van 2022 dat beheerplannen nog niet geactualiseerd zijn, bestaat de 
kans dat ramingen als niet reëel meer worden aangemerkt en kan 
het gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor het 
begrotingsjaar 2022. 
Bijgaand het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-2030 en de 
brief van de provincie m.b.t. de begroting 2021. 
  
De gemeente Goirle bezit momenteel 49 gebouwen. Dit vastgoed 
moet goed worden beheerd. In dit beheerplan staat hoe dit dient te 
gebeuren. Hierbij is rekening gehouden met onderhoudservaringen 
uit het verleden, de functionaliteit en de onderhoudsstaat van een 
gebouw en de gemaakte keuzes. Met deze wetenschap, de actuele 
ontwikkelingen en de verplichtingen vanuit de wetgeving is het 
gebouwenbeheer 2021 t/m 2030 geactualiseerd. Het 
gebouwenbeheerplan is voor het laatst in 2016 door de raad 
vastgesteld. 
  
In het gebouwenbeheerplan 2021-2030 wordt het volgende 
beschreven: 
Om welke kapitaalgoederen het gaat en wat het ambitieniveau 
daarbij is. Het geeft inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en 
berekeningen en het laat zien hoe de onderhoudsbehoefte er in tijd 
en middelen uitziet. Deze onderhoudsbehoefte in middelen past 
binnen de in de begroting beschikbare budgetten. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgaande gebouwenbeheerplan 2021 - 
2030 

2. De raad éénmaal in de vier jaar het beleidskader voor 
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen 
(kapitaalgoederen) vast te laten stellen met het daarbij 
benodigde budget. 

3. Het gebouwenbeheerplan, eveneens met een periodiek 
van vier jaar actualiseren. 

 



 
 
 
 
 
      
 

 
 

12 REB Startnotitie programma groen 
 
Toelichting: 
Groenvoorzieningen dragen in hoge mate bij aan het goed toeven in 
Goirle. Er zijn echter verschillende ontwikkelingen benoemd in de 
Omgevingsvisie die impact hebben op het groenbeleid. Het huidige 
groenbeleid is daarom aan een actualisatie toe. Klimaatadaptatie en 
biodiversiteit zijn de belangrijkste thema’s die in het nieuwe 
groenbeleid een plek moeten krijgen. In het kader van de nieuwe 
omgevingswet wordt dit nieuwe groenbeleid opgenomen in een 
Programma groen, als uitwerking van de Omgevingsvisie. 
Om de kaders voor het Programma groen scherp te krijgen is er een 
startnotitie geschreven. In de startnotitie wordt beschreven wat we 
willen bereiken en worden uitgangspunten aan de raad voorgelegd. 
Het is van belang dat de raad de kaders voor de beleidsvisie bepaalt. 
Het groenbeleid is een thema waar alle inwoners een mening over 
hebben, en die nogal ver uiteen kunnen liggen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de startnotitie Programma groen 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 
 

13 ONT principeverzoek Kerkstraat 60 in Goirle 
 
Toelichting: 
Op het perceel Kerkstraat 60 in Goirle bestaat de planologische 
mogelijkheid om horeca-activiteiten uit te oefenen in combinatie 
met wonen. Het voormalige café/restaurant (´t Eiland) bevond zich 
op de begane grond en op de eerste verdieping bevindt zich op dit 
moment een appartement/bovenwoning. Initiatiefnemer krijgt de 
begane grond niet meer verhuurd voor horeca doeleinden en is 
voornemens om de begane grond in te richten als een 
woning/appartement. Het bestaande pand hoeft hiervoor niet 
uitgebreid te worden. Binnen het bestaande volume worden twee 
wooneenheden gerealiseerd, ieder met een eigen ingang/opgang. 
Het toevoegen van een woning is op basis van het geldende 
bestemmingsplan niet rechtstreeks mogelijk. Een planologische 
procedure in de vorm van een herziening van het bestemmingsplan 
is noodzakelijk. Naast de planologische toevoeging van 1 woning 
/appartement wordt in de planologische procedure ook de 
horecabestemming voor het perceel Kerkstraat 60 definitief 
verwijderd zodat in de toekomst horeca niet meer rechtstreeks 
mogelijk is. 
 
Besluit:  

1. Medewerking te verlenen aan het starten van een 
planologische procedure (herziening bestemmingsplan) om 
de horeca bestemming van Kerkstraat 60 te Goirle te 
wijzigen in een woonbestemming en daarbij een extra 
woning/appartement toe te staan en de 
horecabestemming definitief van het perceel te halen. 
 

 
 


