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Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 
 

1 FY Reserveren middelen dierenopvang 
 
Toelichting: 
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren die 
worden gevonden binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Tilburg 
voert deze taak al jaren voor onze gemeente uit zonder dat hier een 
overeenkomst onder lag. Hierdoor zijn niet eerder middelen voor de 
uitvoering van deze taak geraamd. Dit moet nu wel gebeuren. 
 
Besluit:  

1. Voorgesteld wordt om de structurele kosten voor 
dierenopvang op te nemen in de begroting 

2. Voorgesteld wordt om deze kosten vooralsnog te ramen op 
€ 58.000,-- waarbij alle inspanningen erop gericht zijn om 
deze kosten de komende tijd te gaan verlagen. 

 

2 FY Overeenkomst dierenopvang Hart van Brabant 
 
Toelichting: 
In de afgelopen jaren hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 
tussen de gemeente Tilburg, gemeente Goirle, de andere 
regiogemeenten en de Diamant Groep om een overeenkomst op te 
stellen over vervoer en dierenopvang Hart van Brabant (voorheen 
DOC-T) 2022-2026. 
  
Na een langdurig en zorgvuldig proces is met de regiogemeenten 
Goirle, Tilburg, Baarle-Nassau, Oisterwijk en Hilvarenbeek en de 
Diamant Groep overeenstemming bereikt over een gezamenlijke 
opvang van zwerfdieren. De opvang van zwerfdieren die binnen de 
gemeentegrenzen worden gevonden is een wettelijke taak van 
gemeenten. We willen in het belang van het welzijn en de 
levenskansen van zwerfdieren, voorzien in een goede en structurele 
opvang voor zwerfdieren wanneer de eigenaar zich niet binnen de 
wettelijke genoemde periode heeft gemeld. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met 
de gemeente Tilburg over het opvangen van zwerfdieren 
(met name honden en katten) en inzet dierenambulance 
(vervoer) door dierenopvangcentrum Tilburg (DOC-T) en 
daarmee gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid). 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 FY Straatnaamgeving Boschkens fase 4C 
 
Toelichting: 
In verband met een nieuwbouwproject in de openbare ruimte moet 
een nieuwe straatnaam worden vastgesteld. 
Daarom is aan de commissie straatnamen van de Heemkundekring 
Goirle gevraagd om mee te denken over de nieuwe straatnaam op 
deze locatie. 
 
Besluit:  
De straatnaam voor Boschkens fase 4C vast te stellen zoals 
aangegeven op de situatietekening. 
 

4 FY vrijgave voorontwerpbestemmingsplan Zandeind 10-12 
 
Toelichting: 
Op 7 september 2021 heeft uw college een positieve grondhouding 
aangenomen om een planologische procedure (herziening 
bestemmingsplan) op te starten om de bedrijfsbestemming 
(bedrijfswoning en bijbehorende loods) van Zandeind 10-12 te Riel om 
te zetten naar een woonbestemming. Hiermee wordt de feitelijke 
(gebruiks)situatie, die zich nu voordoet, formeel vastgelegd. Het 
(concept) voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, is 
ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden. De tervisielegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan kan derhalve worden gestart. 
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening overleg 
worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte worden ten 
behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure een aantal 
punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat daarvoor niet 
telkens een terugkoppeling met uw college hoeft plaats te vinden. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met het concept-
voorontwerpbestemmingsplan; 

2. Inspraak te starten; 
3. In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg-
Kalverstraat 
 
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 
archeologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan "Hoek 
Tilburgseweg-Kalverstraat" (hierna: het bestemmingsplan), dat in de 
kern Goirle voorziet in woningbouw en commerciële ruimten, dient 
voor dit plangebied 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 Vestigia overnemen(= selectieadvies). 
2. Conform bijgevoegd selectieadvies te besluiten het 

bestemmingsplan “Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat” vrij te 
geven voor realisatie (= selectiebesluit) onder de 
voorwaarde dat bij eventuele toevalsvondsten hiervan 
melding wordt gemaakt conform het bepaalde in artikel 
5.10 van de Erfgoedwet 

3. Initiatiefnemer te berichten van het bepaalde onder 1 en 2. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

 

6 SO Benoeming lid participatieraad per 1 maart 2022 
 
Toelichting: 
Sinds 1-4-2021 loopt de derde termijn van de participatieraad Goirle. 
Per 1 april 2021 zijn 4 nieuwe leden benoemd. Tussentijds zijn drie van 
deze 4 leden gestopt als lid van de participatieraad. Hiermee zijn 3 
vacatures bij de participatieraad ontstaan. Daarnaast zullen in 2022 
nog 2 vacatures ontstaan doordat 2 leden dan 2 termijnen lid zijn 
geweest van de participatieraad en daarmee niet meer hernoembaar 
zijn. De participatieraad heeft nu 1 nieuw lid voorgedragen en is nog 
op zoek naar invulling van de andere openstaande functies. Wij stellen 
u voor het nieuwe lid te benoemen per 1 maart 2022. 
 
Besluit:  
De volgende persoon te benoemen als lid van de participatieraad 
met ingang van 1 maart 2022: Mevrouw Kruize. 
 

7 SO Inkoopstrategie Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding 
 
Toelichting: 
De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen goede zorg en 
ondersteuning die toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben 
en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik 
van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van 
verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de 
gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een 
samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is. 
Voor de zomer van 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van de 
nieuwe regionale inkoop van Wmo Beschermd wonen, 
maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding - participatie. Het 
doel is op 1 januari 2023 te werken volgens de nieuwe inkoopstrategie. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de inkoopstrategie 
‘Ontwikkelingsgericht arbeidsmatige dagbesteding Hart van 
Brabant’ 

2. Voor onze doelgroep van de participatiewet niet deel te 
nemen aan de regionale inkoop ontwikkelingsgerichte 
arbeidsmatige dagbesteding. 
 

 


