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1 FY principeverzoek Zandeind 36 tbv de realisatie van een bouwkavel 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek ingediend om langs het perceel Zandeind 36 in Riel 
een bouwkavel/bouwtitel te verkrijgen voor de realisatie van een woning. 
Binnen de geldende planvoorschriften is het niet mogelijk om op het 
betreffende perceel (“Agrarisch”) een woning te realiseren. Om de realisatie 
van een woning mogelijk te kunnen maken, is een planologische procedure 
(herziening van het bestemmingsplan) noodzakelijk. Aan uw college wordt 
voorgelegd of u bereidt bent medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure om op aangegeven locatie de realisatie van een woning mogelijk te 
maken. 
  
Besluit:  
Een positieve grondhouding aan te nemen om langs het perceel Zandeind 36 
in Riel, de realisatie van een (extra) woning mogelijk te maken met dien 
verstande dat: 
-          bij de verdere uitwerking rekening wordt gehouden met de 
stedenbouwkundige eisen die in de inbreidingsnotitie “Kom 
 Riel” zijn opgenomen; 
-          het aantal m2 aan gebouwen (hoofdgebouw en bijgebouw) niet mag 
toenemen ten opzichte van de bestaande situatie; 
-          de beoogde ontwikkeling qua maatvoering aansluit op de 
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan (Buitengebied Goirle); 
-          er wordt voldaan aan de parkeernorm; 
-          er wordt gebouwd in de prijscategorie tussen € 230.000,-- en € 
600.000,-- 
-          uit milieutechnisch oogpunt moet blijken of beoogde ontwikkeling 
mogelijk is. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO Eenmalige energietoeslag 2022 
 
Toelichting: 
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Om de hoge 
energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de landelijke 
energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de 
energierekening én daarboven op een tijdelijke verlaging van het 
belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een 
inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het leven 
geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Daarnaast heeft het 
Rijk aan gemeenten een specifieke uitkering verstrekt voor het ondersteunen 
van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met 
hoge energielasten in combinatie met een lagere energetische kwaliteit van de 
woningen. Het kabinet heeft besloten om de eenmalige energietoeslag uit te 
laten keren door gemeenten. Het gaat daarbij om een richtbedrag van € 800,00 
per huishouden. Het college krijgt de bevoegdheid om de beleidsregels te 
bepalen. In dit voorstel wordt u gevraagd om hierover te besluiten. 
 
Besluit:  
1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Goirle 2022 vast te 
stellen en daarmee een eenmalige energietoeslag van € 800 ter beschikking 
te stellen aan huishoudens met een laag inkomen met de volgende 
randvoorwaarden: 

• voor de uitvoering hiervan aan te sluiten bij onze doelgroep van het 
minimabeleid, met uitzondering van het niet toepassen van de 
vermogenstoets. 

• dit ambtshalve te verstrekken aan inwoners waarvan de getoetste 
inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn, en overige 
inwoners in staat te stellen een aanvraag in te dienen. 

2. Hiervoor het bestemde bedrag te reserveren die bij de meicirculaire 2022 
wordt verdeeld. 
3. De domeinmanager Sociaal te mandateren om het aanvraagformulier vast 
te stellen. 
4. De ontvangen specifieke uitkering van € 153.534,- voor 1 mei 2023 te 
besteden aan ondersteuning van huishoudens die te maken hebben met 
energiearmoede. 
5. In te stemmen met het globale plan van aanpak waarin wordt voorgesteld 
om: 

• Samen te werken met Duurzaam Riel Goirle en Leystromen. 

• Na de zomer van 2022 te starten met de uitvoering van het plan. 

• Vooral in te zetten op het ontzorgen van de inwoners door het 
treffen van fysieke maatregelen in de woningen. 

Niet iedereen tegelijk helpen, maar te starten in de staten waar naar 
verwachting de grootste energiearmoede zit. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Vaststelling Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022 
 
Toelichting: 
Op 11 juli 2017 heeft de raad de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz 2017’ (hierna: Verzamelverordening 2017) vastgesteld. Vanwege 
wijzigingen in de wet- en regelgeving is aanpassing van de 
Verzamelverordening 2017 noodzakelijk. Tegelijkertijd is de 
Verzamelverordening 2017 op een aantal onderdelen aangepast. Door deze 
aanpassingen is de Verzamelverordening duidelijker voor zowel de burger als 
de uitvoerende medewerkers. De aanpassing van de Verzamelverordening 
2017 is in regionaal verband voorbereid. 
 
Besluit:  

1. de raad voor te stellen de ‘Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2022’ vast te stellen, zoals opgenomen in het 
bijgevoegde raadsvoorstel; 

2. de raad voor te stellen de ‘Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2017’ in te trekken; 

3. de raad voor te stellen de ‘Verordening Wet inburgering Gemeente 
Goirle 2013’ in te trekken, met dien verstande dat de ‘Verordening 
Wet inburgering Gemeente Goirle 2013’ van toepassing blijft op de 
personen op wie zij van toepassing was op de dag voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van de ‘Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2022’. 
 

4 SO Lokale Accenten GGD 2022 
 
Toelichting: 
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart van Brabant 
het basistakenpakket uit. Het basispakket bestaat uit uniforme taken, die van 
toepassing zijn op alle gemeenten in de regio Hart voor Brabant. Daarnaast is 
binnen het basispakket ruimte voor het Lokaal Accent, waarin de gemeente 
Goirle en GGD samen een keuze maken voor een aantal producten/diensten. 
Deze lokale afspraken zijn weergegeven in het stuk 'Inzet GGD gemeente Goirle 
2022' (zie bijlage 1). Met dit voorstel leggen we de Lokale Accenten 2022 en de 
bekostiging hiervan ter instemming aan u voor. 
  
Besluit:  

1. In te stemmen met de Lokale Accenten Goirle 2022 (zie bijlage 1) 
2. In te stemmen om de raadsinformatie brief Lokale Accenten Goirle 

2022 (zie bijlage 2) door te geleiden naar de raad 
 

 
 
 


