
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 FY Raadinformatiebrief beantwoording brief SORG over het 
bestuursakkoord 2022-2016 
 
Toelichting: 
Na het lezen van de conceptversie van het Bestuursakkoord Goirle; 
Sterk en in Balans 2022-2026 heeft de voorzitter van de SORG 
namens Horeca afdeling Riel Goirle (SORG), Centrum Goirle, 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle, Ondernemersvereniging 
Riel en ZLTO Hart van Brabant een brief gestuurd. In deze brief zijn 
(in het kort) op drie punten zorgen geuit: 

1. Het ontbreken van het onderwerp economie in de brede zin 
van het woord in het bestuursakkoord; 

2. Bij de aanpak van de huidige en de nog op ons afkomende 
crises mist u aandacht voor de Goirlese economie, specifiek 
de ondernemers; 

3. U vreest dat de goede stappen die zijn gezet met betrekking 
tot het herwinnen van het vertrouwen van ondernemers in 
het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie niet 
gecontinueerd worden. 

De SORG vraagt de Raad en het college van B&W om een reactie. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de brief aan de Stichting 
Ondernemend Riel Goirle als reactie op hun brief van 26 
juni 2022. 

2. Kennis te nemen van de raadsinfomatiebrief en deze met 
de schriftelijke reactie aan de Stichting Ondernemend Riel 
Goirle en deze beide door te sturen aan de gemeenteraad. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

2  STR Programma Sociaal Domein 
 
Toelichting: 
Sinds de decentralisaties in 2015 is het voor gemeenten zoeken naar 
een nieuwe financiële balans. Dat geldt zeker ook voor Goirle. Met de 
toevoeging van nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij zowel de 
jeugdhulp als de Wmo is ook een financieel en beheersingsvraagstuk 
ontstaan. Op zowel lokaal als regionaal niveau zijn inmiddels tal van 
beheersmaatregelen getroffen. Waar de focus de afgelopen jaren lag 
op beheersing van de kosten is er met het nieuwe bestuursakkoord 
een opgave voor een besparing bijgekomen. Om inzicht, grip en een 
kostenbesparing in het Sociaal Domein te realiseren is een integrale 
aanpak nodig. Daarvoor is een programma opgezet dat in dit voorstel 
voor akkoord voorligt. 
 
Besluit:  

1. Akkoord te gaan met het programma op hoofdlijnen voor 
het Sociaal Domein 

2. Het programma in 2022 te financieren vanuit de reserve 
Sociaal Domein, € 85.000; 

3. Het programma vanaf 2023 te financieren vanuit de 
reserve Sociaal Domein, € 249.000; 

4. De financiering vanuit de reserve te verwerken in de 
begroting 2023; 

5. De raad te informeren over het programma en de 
financiering door middel van de bijgevoegde RIB 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

3 SO Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 
 
Toelichting: 
Het college dient volgens de Leerplichtwet (art.25) ieder jaar 
ingelicht te worden over het gevoerde leerplichtbeleid van het 
afgelopen schooljaar. In het jaarverslag Leerplicht RMC 2020-2021 is 
aangegeven welke inspanningen team leerplicht/RMC heeft verricht 
tijdens het verslagjaar en het jaarverslag geeft een weergave van de 
verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar zoals die in oktober via 
de jaarlijkse leerplichttelling worden doorgegeven aan DUO. De RMC-
cijfers ontvingen wij in april jl. De wijze waarop de cijfers en 
inspanningen worden gepresenteerd sluit aan bij de wijze waarop dit 
landelijk door de meeste regio’s wordt gedaan. 
Het jaarverslag Leerplicht RMC 2020-2021 is een regionaal 
jaarverslag dat is opgesteld door de gemeente Tilburg waarin ook 
gegevens zijn opgenomen van de omliggende regiogemeenten. 
Het college legt dit verslag ter informatie voor aan de gemeenteraad. 
 
Besluit:  

1. Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 vast te 
stellen. 

2. Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 met 
begeleidende raadsinformatiebrief ter kennisname aan de 
gemeenteraad te sturen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

4 BV Europese aanbesteding vervanging audiovisuele installatie raadzaal 
 
Toelichting: 
De huidige audiovisuele installatie in de raadzaal is verouderd en 
zorgt regelmatig voor problemen tijdens (raads)vergaderingen. 
Daarom is in 2021 een traject opgestart om te onderzoeken wat de 
gemeente wil. Daaruit is gekomen dat we een moderne en 
toekomstvaste installatie willen die modulair is opgebouwd (losse 
onderdelen kunnen worden vervangen). Ook moet de nieuwe 
audiovisuele installatie integreren met het raadsinformatiesysteem 
voor optimale ondersteuning tijdens de vergaderingen. De planning 
is om in september deze tender te publiceren op Tenderned. 
 
Besluit:  
Wij stellen u voor:  
1  De audiovisuele installatie in de raadzaal gemeente Goirle te 
vervangen en hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure uit te 
voeren.  
2  De overeenkomst te gunnen - mits binnen beschikbare budget - 
aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.  
3  Mandaat en volmacht te verstrekken aan de gemeentesecretaris 
voor opdrachtverstrekking en ondertekening van de benodigde 
documenten.  
 

  



 
 
 
 
 
      
 

5 FY Overeenkomst kabels en leidingen Enexis 
 
Toelichting: 
Bij het verleggen van kabels en leidingen als gevolg van 
gemeentelijke projecten betaalt de gemeente 100% van de 
verleggingskosten. Dit is zo geregeld in de contracten met Enexis en 
Brabant Water. Deze contracten zijn in de jaren zeventig aangegaan. 
Met beide partijen zijn gesprekken aangegaan om te komen tot 
afspraken waarbij de maatschappelijke kosten bij het verleggen van 
kabels en leidingen worden beperkt. Voor wat betreft Brabant Water 
is een werkgroep, bestaande uit 7 grote Brabantse gemeenten, bezig 
met het opstellen van een uniforme verlegregeling. Naar verwachting 
wordt eind 2022 hierover een advies uitgebracht. Voor wat betreft 
Enexis is een nieuwe (tijdelijke) overeenkomst opgesteld. 
Uitgangspunt is dat de verleggingskosten op 50/50-basis worden 
verdeeld. Verleggingskosten voor kabels en leidingen die ouder zijn 
dan 50 jaar komen voor rekening van Enexis. Voorgesteld wordt om 
in te stemmen met deze overeenkomst. 
  
 
Besluit:  
Geadviseerd wordt in te stemmen met het aangaan van de 
‘overeenkomst kabels en leidingen Goirle 2022’ met Enexis. 
 

 
 
  


