
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 april 2022 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 BV Aanpassen vervangingsregeling domeinmanagers en 
gemeentesecretaris 
 
Toelichting: 
Met de benoeming van Ruud Lathouwers als gemeentesecretaris en 
het tijdelijk ontbreken van een domeinmanager bedrijfsvoering wijzigt 
de onderlinge vervanging van de domeinmanagers. Ook de volgorde in 
het vervangen van de gemeentesecretaris wijzigt. 
 
Besluit:  
Voorgesteld wordt de vervangingsregeling mandaat 2022 vast te 
stellen. 
 

2 FY Principeverzoek hoek LooienhoekOude Tilburgsebaan 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek binnengekomen met de wens om op een 
onbebouwd perceel (landbouwgrond) dat is gelegen op de hoek van 
Looienhoek/Oude Tilburgsebaan drie Ruimte voor Ruimte woningen te 
realiseren. Voornoemd perceel heeft de bestemming “Agrarisch”. 
Binnen de planvoorschriften van het thans geldende bestemmingsplan 
(Buitengebied Goirle) is het niet mogelijk om beoogde ontwikkeling toe 
te staan. In dit voorstel wordt aan uw college ter overweging 
voorgelegd of u bereidt bent een planologische procedure te volgen 
om de realisatie van drie Ruimte voor Ruimte woningen planologisch 
mogelijk te maken. 
 
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure (herziening bestemmingsplan) die de realisatie 
van drie Ruimte voor Ruimte woningen mogelijk moet 
maken op het perceel dat is gelegen op de hoek 
Looienhoek/Oude Tilburgsebaan in Riel. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Subsidie Vereniging Recreatie en Toerisme 
 
Toelichting: 
Tijdens de totstandkoming van de verordening toeristenbelasting in 
2017 is vastgelegd dat een deel van de toeristenbelasting moet 
terugvloeien naar de sector ter bevordering en stimulering van de 
vrijetijdseconomie in de gemeente Goirle. In 2019 is besloten dat dit 
een bijdrage is van 50% van de netto opbrengst toeristenbelasting met 
een maximum van € 20.000,-. Hiervoor is een subsidieovereenkomst 
met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 
gesloten met de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle. De aanvraag 
van de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle voor de subsidie 2022 
ligt hierbij voor. 
 
Besluit:  

1. Het activiteitenplan 2022 en begroting 2022 van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle goed te keuren; 

2. Op grond van de overeenkomst subsidieverstrekking 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 2020-2023, een 
voorschot toe te kennen van € 10.000,- en dit over te maken 
conform artikel 8 van de overeenkomst subsidieverstrekking 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle 2020-2023; 

3. Het besluit openbaar te maken nadat aanvragers schriftelijk 
op de hoogte zijn gebracht. 
 

 
 
 


